

Några ord från redaktionen...
I år har det väl varit det bästa möjliga för alla som ville ha
julledigt. Från lördagen den 21 december (vintersolståndet)
till och med måndagen den 6 januari (trettondagen) var det
inte många arbetsdagar, beroende på vad man jobbar med.
Helt klart är att det var många som passade på att ta några
semesterdagar och då få ut drygt två veckors ledighet.
Även här på ön har vi märkt att det har varit folk i många
stugor. Den milda vintern har ju gynnat julfirandet i
sommarstugor.
En solig trettondag blev det och framsidesbilden foto‐
graferades under en promenad på ön under måndagen,
ser ni månskäran?
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har haft ett styrelsemöte
denna trettondag, ett möte som denna gång inte enbart
handlade om färjan. Nästa vecka blir det ett särskilt möte för
Verksamhetsplanering för året. Har du idéer om vad året ska
innehålla och vill du vara med och jobba med olika aktiviteter
hör av dig till någon i styrelsen. Ni behövs, alla ni som tycker
att det är kul att vara med och ordna olika trevliga
arrangemang för öborna!
Med hopp om att det ändå ska bli lite riktig vinter önskar jag
alla en fin januarimånad. Vi går mot ljusare tider!
Redaktionen/Eva
Redaktör för januarinumret är Eva Widlund. Vem som är redaktör för
februarinumret är ännu inte klart, men en redaktionsträff är planerad till
måndagen den 27 januari kl 18.30
Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i skolan
eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan.

Januari 31 dagar
Januari är sedan 153 f.Kr. årets
första månad. Namnet Januaris
betyder helgad åt Janus, som var
den romerska gud som anropades
först vid alla offerhandlingar. Det
gamla svenska namnet på januari
var Tors månad, en förvrängning
av Torre månad. Torr, som
betyder barfrost, var son till Snö
den Gamle. Förr offrade man till
Torre vid det gamla midvinter‐
blotet (24‐25 januari) för att det
skulle bli mycket snö och gott
skidföre.
Januari ansågs av de gamla
grekerna vara äktenskapets
månad då många gifte sig.
Nyårsnatten 1878‐79 inföll ”den
nya tiden” då hela Sverige fick
gemensam tid. Innan dess hade
man olika tider i hela landet. Det
fanns järnvägstid och vanlig tid
och klockorna på järnvägs‐
stationerna hade två minut‐
visare, som visade både den
lokala tiden och järnvägstiden.
Från boken ”Årspraktika, natur, seder och
bruk månad för månad” av Britt‐Marie
Hallbert. En bok med många fina bilder!

Två datum gäller:
15 januari – annonser till Catrine Neiler
25 januari – övriga bidrag till februarinumret



Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening!
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig
post eller som e-post. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och
märkta med de månader som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett
exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2014 är 100 kr för enskild och 200 kr för
en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Inför det nya året och verksamhetsplaneringen
inom Vinöns kultur‐ och hembygdsförening VKHF
Det är ofta som VKHF får ta emot frågor från myndigheter, riks‐ och lokal‐organisationer. Dessa
frågor gäller då HELA VINÖN och många gånger av avgörande betydelse för hur det är att bo och
verka på VINÖN. Styrelsen har därför, efter några års uppehåll, åter fått igång arbetsgrupper
inom de områden som berör HELA VINÖN. Dessa grupper har en huvud‐ansvarig som till sig har
bundit medarbetare.
I novembernumret presenterades de olika arbetsgrupperna som är under uppstart. När vi nu är
inne i 2014 och ska planera årets verksamhet är det lämpligt att ta en repris på vilka grupper som
nu finns och vilka kontaktpersonerna är.
Vatten och avloppsfrågor:
Birgitta Åberg Andersson
birgitta.framtiden@live.se

073 290 50 20

Mycket aktuella frågor för alla på Vinön, då kommunen nu genomför en genomgripande undersökning av enskilda avlopp.

Förvaltning och ekonomi av egendom ägd av VKHF:
Peter Kumlin
pk@nuinternet.com
070 514 64 04
Skolan, Missionshuset mm.

Ö‐bladet:
Eva Widlund
eva.widlund@vinon.se
0768 56 46 92
Ö‐bladet är Vinöns ”anslagstavla” både internt och externt. En fantastisk tillgång för ön.

Öppna Marker på Vinön:
Catrine Neiler
catrine.marwin@gmail.com 073 940 00 61
Vad gör vi åt det som växer igen på de marker där vi önskar öppna marker?
Catrine är också ansvarig för att få ner medelåldern på VKHFs medlemmar. Vi behöver således föryngra oss.

Färjan och kollektivtrafik:
Åsa Ödman
asa@vinon.st
070 634 80 19
En av de viktigaste frågorna för möjligheten att bo på Vinön.

Evenemangs gruppen:
Yvonne Karlsson
yvonne@vinokonferenser.se
070 928 04 05
Den grupp som ser till att vi träffas och har trevligt. Här är det många som kan dra sitt strå till stacken.

Det är i huvudsak de uppgifter som vi hoppas kunna arbeta med under de kommande åren.
Som ni då alla förstår så är det inte möjligt att endast en handfull personer sköter detta utan nu
hoppas vi på en hjälpande hand från alla som önskar se en levande ö.
Det kan även vara bra med speciella arbetsgrupper inför särskilda
aktiviteter som midsommarfirande, valborg med mera.
Peter Kumlin
Ordförande Vinöns kultur‐ och hembygdsförening

Solen ger oss energi
När Vinöns kultur- och hembygdsförening ska summera 2013 års
produktion av solel så är det tydligt att
året var ett soligt år. Solcellerna på
scenens tak har även detta år levererat
ström utan driftavbrott. Produktionen
av ström var hela 13,5 % bättre än
föregående år. Soliga dagar i mars och
april samt en bra sensommar gjorde
skillnad.
Flera ljusa månader
För året som helhet så blev det totalt 6 900 kWh i
produktion från solen. Bästa månaden var juli då
mer än 1 100 kWh levererades av anläggningen.
Omkring 20 % av elförbrukningen i skolan har
kunna ersätts med egen producerad elström från
solelanläggningen.
Drygt 1 900 kWh av årets produktion är överskott som inte har kunnat användas just för
stunden i skolan och därför levererats ut på
elnätet och sålts med bra förtjänst. Ekonomiskt
betyder det att anläggningen har gett den
förväntade avkastningen på mellan 7 000 och
8 000 kronor även under år 2013. Räknar man på
miljövinsten så är det en minskning av de årliga
kolidioxidutsläppen som motsvarar vad som
uppkommer vid ca 1 500 mils bilkörning.

kWh

Är det lönsamt med solel?
Hembygdsföreningen fick ett statligt bidrag
på 60 % för investeringen i solelanläggningen.
Anläggning beräknas vara avskriven efter 10 år
och den förväntade livslängden är ca 40 år.
Priserna på utrustning för solel har därefter sjunkit
kraftig och det går nu mera att köpa
solcellsmoduler till nära nog samma pris utan
bidrag. Prisfallet har stannat upp under år 2013.
Under år 2014 förväntas ett nytt statlig stöd
presenteras i en proposition i riksdagen. Stödet är
tänkt att göra det enklare för vanliga elabonnenter en att få en bra ersättning för den el
som produceras. Blir det ett bra förslag som går
igenom så kanske fler kommer att vara
intresserad av att producera egen el.
Text och bild: Bernt Forsberg
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VAD BLIR DU GLAD AV?
Hjälmaren i januari månad ett annat år när det var is. Fotograf är undertecknad.

Detta är en inledande bild i den kalender som vi säljer i skolan,
SKÄRGÅRDSKALENDERN. Har du inte köpt den än går det
bra att köpa den hos UllaLena på skolan mellan 9 och 14
vardagar eller på bibliotekstid på söndagarna. Alla bilder är
på olika transporter i skärgården och några av dessa är från
Vinön.
Eva Widlund

ÅRETS VINTERUTFLYKT
Även om det inte är vinterväder nu kan det ju bli!
Årets vinterutflykt planeras till lördagen 8 februari.
Mer information kommer på anslagstavlorna
och i nästa Ö-blad!
Hembygdsföreningen

I denna spalt tänkte vi publicera
vad som gör folk glada, smått som
stort. Redaktionen frågade några
stycken inför första numret. I
fortsättningen hoppas vi att det är
ni läsare som kommer att skicka in
till ”Månadens GLADIS” på
Ö‐bladets e‐postadress
eller lämna era
bidrag i skolan.

Jag blir så glad av alla som
vinkar till mig vid färjan och all
vänlighet jag möter från er
Vinöbor.
UllaLena
Blir glad när det lyser i

stugorna!
Maj
Jag blir glad över att brasan
är vacker att titta på, sprakar
skönt, lyser och värmer!
Carin

Jag blir glad över att ljuset är
på väg tillbaka.
Birgitta

BEHÖVER DU HA EN KONTORSSTOL?
Kontakta i så fall Eva, 448048

Jag blir glad när varje tidning
jag jobbar med är KLAR!
Eva

Folkskollärare Elsa Calleberg
och Bruno Filip Callebergs
liv och leverne

Elsa Maria föddes 1894-11-25 i Arjeplog. Fader var kyrkoherde Per Gustav
Calleberg f. 1861-08-09 i Aspeboda, Stora Kopparbergs län. Modern var
Birgitta Katarina Olsson f. 1861-09-19 i Ovansjö, Gävleborgs län. De bodde i
Prästbolet nr 1 i Arjeplog. Elsa hade 6 syskon. Fadern dog 1925-09-05 av
lunginflammation och modern dog 1920-08-30 av hjärtlidande.
Elsa flyttade 1916-11-13 till Lauker i Arvidsjaur som folkskollärare.
Hon flyttade 1919 till Ringarum i Östergötland till kyrkoherde Olof Richard
Linde och 1919-12-30 återvände hon till Arjeplog.
Enligt Arjeplogs Tingslags Häradsrätts utslag den 12 sep 1923 erhöll Elsa Maria
Calleberg tillstånd att adoptera studerande Bruno Filip Lundgren Calleberg
f.1909-02-22 i Arjeplog.
De flyttade 1925-08-01 till Vinön, Lännäs, där hon var folkskollärare till 1936
då hon den 21/8 flyttade till Industrigatan 1 i Stockholm, St:Görans församling.
1936-10-13 flyttade hon till Matteus församling i Stockholm.
Bruno tog studenten vid Karolinska läroverket 1933-06-01 i affärsverksamhet.
Han flyttade 1933 till Upplandsgatan 54, Gustav Vasa församling i Stockholm,
till familjen Halldin. Där bedrev han affärsrörelse mellan åren 1933-43. Han
var medlem i Sällskapet Par Bricole. Ett sällskap som vårdar och bevarar
kulturarvet, särskilt vad rör sång och musik, teater och talekonst. Bruno
Calleberg hade en roll på Dramaten 1942-01-09 som sjukvårdare i
uppsättningen Beredskap.
Adoptionsförhållandet upphävdes 1937-05-27 och i
november samma år ingick de borgerlig vigsel. De bodde
på St Eriksplan 2 i Stockholm. Äktenskapet upplöstes
1947-05-05. Bruno Filip flyttade till Göteborg där han 1946
var konditor och dog där 1950-06-12. Elsa dog 1965-12-07
i Stockholm på Åsögatan 87-89 .
De är begravda i samma grav på Skogskyrkogården i
Stockholm. Där ligger också Elsas syster Ester. Hon var
dövlärare.
Insänt av Eva Svensson

 Serla toapapper 24 rullar 150 kr
 Lambi toapapper 24 rullar 150 kr
 Serla hushållspapper 12 rullar 140 kr
 Lambi hushållspapper 12 rullar 145 kr

Inget släpande och du stöder VKHF´s
arbete.
Kan köpas i skolan av Ulla-Lena
Andersson, 076-0195982 alt 448107

Ett stort TACK till ELIN som tog till vara
på min nya halsduk som jag tappade på
Vinön. Jag blev jätteglad när jag såg bilden
på den i Ö-bladet!

UTHYRNING AV SLÄPVAGN
Hyra släpvagn direkt på ön,
praktiskt och bra!
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har
en släpkärra för uthyrning. Vagnen är
försedd med en täckande plastkåpa och
utrustad med tipp. Totalvikt är 900 kg och
maxlast är 640 kg.

Kostnader 2013:

Hälsningar Aina

Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:‐
GRILLKÖKET I HAMPETORP
Öppnade lördagen
den 4 januari
Öppettider:
Alla dagar
kl 11.00 – 21.00

Övriga 500:‐

Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:‐ Övriga 2000:

Låter detta som ett alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen
att ringa vår ansvarige släpvagnsförvaltare
Nils Svensson 019‐44 80 28

Välkomna!

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening
VKHF

Månadens trädgårdssida har jag lånat från blomsterfrämjandet som gärna vill sprida info om blommor i
alla dess former. Vi kan kanske behöva lite grönt runt oss när det är skralt på den fronten utomhus.

Krukväxter för bättre inomhusmiljö
Att krukväxter gör rummet mer ombonat, det vet vi. Men det kan vara lika
väsentligt att växter ökar luftfuktigheten inomhus. På arbetsplatsen men också i
våra välisolerade och uppvärmda hem blir luften mycket torr, särskilt vintertid. Det
kan ge irritationer i hud och på slemhinnor men även i andningsvägarna, särskilt
hos astmatiker.
Ökad luftfuktighet motverkar statiskt elektricitet, något som kan vara bra vid
bildskärmsarbete. Man räknar med att ca 90 procent av det vatten man ger
plantan avdunstar och därmed höjer luftfuktigheten. Välj gärna extra törstiga
växter om luften är torr. Då blir effekten som störst. Se lista på bra luftfuktare
nedan.
Man har också vid försök funnit att växter renar luften. De tar inte bara upp
bioutsläpp, det som vi andas ut, utan också skadliga ämnen som formaldehyd,
benzen och trikloretylen. De ingår i många material vi omger oss med.
Formaldehyd finns i plaster, textilier och pappersprodukter men också i färger och
spånplattor. Bensen hittar man i lösningsmedel och rengöringsmedel, men även i
plaster, färger och gummi. Trikloretylen som är fettlösande ingår i
rengöringsmedel, lim och lack. Sedan 1993 är ämnet förbjudet i produkter som
används i hemmet (sedan 1996 i produkter för yrkesmässigt bruk), men kan finnas
kvar i gamla produkter.
Det är trevligt att det finns blommande växter i toppskiktet av bra luftrenare, som
annars domineras av gröna växter. Krysantemum och gerbera men också
fönsterazalea och orkidéen Dendrobium är riktigt bra för inomhusluften. Se vidare i
listan över de bästa luftrenarna nedan.
Försöken, som gjordes av NASA, utfördes i slutna kammare. Men växterna har en
god luftrenande verkan även i våra bostäder och på arbetsplatser, men där är
effekten svårare att mäta. Välmående växter som hålls rena från damm förbättrar
inomhusmiljön bäst. Så duscha av dem ofta.

Bra luftfuktare











guldpalm, Chrysalidocarpus lutescens
buskpalm, Rhapis excelsa
bambupalm, Chamaedoea erumpens
krysantemum, Dendrathema x grandiflora
banddracena, Dracena deremensis
gerbera, Gerbera x cantabrigiensis
bambufikus, Ficus binnendijkii
ädelbanan, Musa acuminata
spjutbräken, Nephrolepis exaltata
fredskalla, Spathiphyllum

Bästa luftrenarna
Här kan du se vilka växter som vid amerikanska försök visade sig vara bäst på att absorbera trikloretylen, benzen
och formaldehyd. Siffrorna anger antal absorberade µg/cm2 bladyta och dygn.
(Siffrorna är hämtade från Wolverton & Douglas artikel i Florida Nurseyman, januari 1989)

Trikloretylen








gerbera, Gerbera x cantabrigiensis 8,5
murgröna, Hedera helix 7,3
kantdracena, Dracaena marginata 3,6
fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 3,4
svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 2,8
banddracena, Dracaena deremensis ´Warnecki´ 1,9
bambupalm, Chamaedorea erumpens 1,6

Benzen










gerbera, Gerbera x antabrigiensis 23,5
krysantemum, Dendrathema x grandiflorum 18,2
murgröna, Hedera helix 10,4
svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 10,0
banddracena, Dracaena deremensis ´Warnecki´ 5,4
fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 5,2
silverkalla, Aglaonema ´Chinese Queen´ 4,7
kantdracena, Dracaena marginata 4,0
bergspalm, Chamaedorea elegans 3,3

Formaldehyd












ädelbanan, Musa acuminata 11,7
svärmorstunga, Sansevieria trifasciata 10,9
murgröna, Hedera helix 9,8
bergspalm, Chamaedorea elegans 5,4
klätterkalla, Philodendron scandens ssp. 5,0
stor spjutranka, Philodendron domesticum 4,3
ampellilja, Chlorophytum comosum 4,2
gullranka, Epipremnum pinnatum 3,3
banddracena, Dracaena deremensis 3,2
kantdracena, Dracaena marginata 2,7
fredskalla, Spathiphyllum ´Mauna Loa´ 1,9

Gröna hälsningar från Rosie

Peter och
Carina
Tel 019 - 44 80 33
__________________________

Elisabeth Behr

påminner om att kaffetårtor
och smörgåstårtor
kan beställas
som tidigare

Sten /
Tel 019 – 448015 eller
070 - 239 0211
__________________________

VINÖNS
BIBLIOTEK
har öppet

zon och massageterapeut

söndagar kl 16-17!

kommer till Vinön
onsdag

Fika till självkostnadspris!
Välkomna hälsar Yvonne!

15 januari!

Boka tid på
Tel: 070 - 399 58 08
Telefontid: 8.00 - 9.00

Sidan hämtad från ”Svenska Gods och Gårdar” från 1939

Nytt landsbygdsprogram men inga pengar! Hur tänker regeringen?
Länsbygderådet i Örebro län ger ut infoblad några gånger om året. I början av 2014 kom
förra årets sista infoblad på hembygdsföreningens mail. Det innehåller flera intressanta
delar, varav vi plockar ut det som handlar om den nya programperioden för bland annat
landsbygdsprogrammet som faktiskt börjar 2014. Så här står det …
Vid inledning av tidigare programperioder har det ibland dröjt lite innan byråkratiska
ordningar har kommit på plats, men det har ändå rullat igång.
Men inför 2014 har regeringen slagit oss alla med häpnad och bestörtning. Inte en krona
till vare sig bygdeutveckling eller för satsningar på övrigt företagande på landsbygden
under 2014 och 2015! Och kanske inte förrän till hösten 2016.
I hela landet har landsbygdsutveckling tack vare möjligheten, bl.a. via LEADER, lett till
positiv utveckling. Förutom konkreta insatser så har samarbete och samverkan gjort att
fler människor har hittat varandra. I vårt län är de många bredbandsprojekten bra
exempel på detta. Den så viktiga sociala hållbarheten har ytterligare förstärkts genom
samarbete och nätverkande mellan människorna.
Många gånger har landsbygdsministern framhållit att landsbygden är en viktig resurs för
hela Sverige. Man kan fråga sig om han bara avser jord‐ och skogsbruk med detta eller om
det inbegriper även övrigt företagande och människor på landsbygden.
Länsbygderådet uppmanar lokala utvecklingsgrupper och andra föreningar att kontakta
sina politiker, på alla nivåer, och förklara för dem att regeringen måste ändra sig och
tillskjuta medel för en fortsatt utveckling av landsbygden, det redan för år 2014.
Öppet brev

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och ett antal andra riksorganisationer med
medlemmar på landsbygden, däribland Skärgårdarnas Riksförbund, har i ett öppet brev
till statsministern och landsbygdsministern uttryckt sin oro över de konsekvenser man
ser om regeringen inte ändrar sig. Läs mer om detta på www.helasverige.se
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa/nyhet/upprop-foer-landsbygden/

Kommentar från Redaktionen
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening är medlem i Länsbygderådet i Örebro län, vilket är en del av
riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Föreningen VKHF är även medlem i riksförbundet Skärgårdarnas
Riksförbund, vilket oftare skrivs om i vårt Ö‐blad.
Olika informationsblad som kommer till Vinöns kultur‐ och hembygdsförening finns i skolan för alla er
medlemmar som vill läsa. Skolan är öppen vardagar 9‐14 när Ulla Lena finns på plats samt söndagar under
bibliotekstid.

GRÖNKÅLSPAJ MED CHEDDAR OCH
VALNÖTTER
Riktigt mumsig grönkålspaj kan inte sitta fel.
Här med kryddig och smakrik cheddarost
och grovhackade valnötter.
8 bitar
Ugn 200°
3 dl siktat dinkelmjöl
2 krm salt
75 g kallt smör
¾ dl mager kesella, 1% fett
Fyllning
250 g färsk grönkål
3 rödlökar
smör
2 dl riven cheddarost
1 dl grovhackade valnötter
3 ägg
2 dl vispgrädde
1 dl mjölk
1 tsk salt
1 krm peppar
Gör så här
Mixa snabbt ihop mjöl, salt och smöret,
skuret i kuber till en smulig massa, eller
använd fingertopparna. Tillsätt kesella och
arbeta snabbt ihop till en degboll. Låt gärna
degen vila i kylen i en plastpåse cirka 1
timme. Tryck ut degen i en form med
löstagbar kant som mäter 24 centimeter i
diameter. Nagga pajbottnen med en gaffel.
Låt vila i kylen cirka 30 minuter.
Förgrädda
pajskalet
i
mitten
av
ugnen
cirka
10
minuter.
Grovhacka
grönkålen. Koka den i lättsaltat vatten några
minuter. Låt den rinna av och pressa ur all
vätska. Skala och skiva löken. Fräs lök och
grönkål i smör i en stor stekpanna. Lägg
grönkålsblandningen, osten och nötterna i
det förgräddade pajskalet. Vispa ihop ägg,
grädde och mjölk. Krydda med salt och
peppar. Häll äggstanningen över grönkålen.
Grädda pajen i nedre delen av ugnen cirka
40 minuter.
GREKISK FALUKORV I UGN
4 port
Ugn 225º
3 dl couscous
500 g falukorv
3 skivade tomater
130 skivad fetaost
70 g babyspenat
½ tsk svartpeppar

1 tsk olivolja
Gör så här
Koka couscous enligt anvisningen på
förpackningen. Lägg korven i en ugnsfast
form. Skär snitt nästan igenom hela korven.
Stoppa tomatskivor, ostskivor och spenat i
snitten. Peppra och ringla över olivolja.
Grädda mitt i ugnen tills korv och ost fått
färg, cirka 20 minuter.
Tips: Den här rätten går att variera i all
oändlighet! Fyll med ex med mozzarella,
senap, oliver eller färska örter. och
soltorkade tomater eller äpple, rosmarin och
bacon.
PANNBIFFAR MED FETAOST OCH
STEKT POTATISSALLAD
4 portioner
500 g nötfärs
2 ägg
1 tsk salt
½ tsk svartpeppar
150 g fetaost
1 msk smör
Potatissallad:
8 kokta potatisar
1 msk smör
1 strimlad rödlök
125 g haricots verts
1 dl cornichoner + ½ dl spad
1 msk senap
½ knippe rädisor i skivor
Paprikasås:
200 g grillad paprika i olja och örter (225 g
med olja)
Gör så här
Blanda nötfärsen med ägg, salt, peppar och
smulad fetaost. Forma färsen till 8 biffar.
Hetta upp en stekpanna med smör och stek
biffarna ca 3 min per sida.
Potatissallad
Klyfta ner potatisarna i en het stekpanna
med smör och stek ca 3 min. Vänd ner
rödlök, haricots verts, cornichons, spad från
cornichons och senap. Låt pannan stå kvar på
plattan tills spadet kokat in.
Paprikasås
Mixa paprikan med sin olja till en slät sås
med en stavmixer eller i en matberedare.
Vänd ner rädisor i den varma potatissalladen
och servera genast med biffarna och
paprikasåsen.

GREKISK PASTA OCH
KÖTTFÄRSGRATÄNG
Enkel mat i form för hela familjen.
4 port
Ugn 225°
250 g pasta
400 g blandfärs
margarin
salt, peppar
1 gul lök
1 paprika
2 vitlöksklyftor
2 dl krossade tomater
1 dl tomatpuré
½ tsk kanel
2 dl crème fraiche
1 dl riven ost
salt, svartpeppar
Gör så här
Koka pastan. Hacka löken och dela paprikan i
mindre bitar. Bryn tillsammans med färsen i
margarin i en gryta. Tillsätt pressad vitlök.
Salta och peppra. Tillsätt krossade tomater,
tomatpuré och kanel. Låt det puttra några
minuter. Smaka ev. av med mera salt. Lägg
den kokta pastan i en smord ugnsfast form.
Bred ut köttfärsröran över. Blanda crème
fraiche, riven ost, salt och peppar. Bred
blandningen ovanpå. Gratinera 15-20 minuter
tills osttäcket har fått lagom färg.
GÄDDA MED LYXIGT MOS OCH LJUMMA
KÖRSBÄRSTOMATER
4 port
Ugn 175°
1 hel gädda, ca 1,5 kg eller
2 skinnfria filéer (ca 700 g)
1 dl torrt vitt vin
1 msk salvia, färsk, finhackad
1 tsk rosmarin, färsk, finhackad
½ msk timjan, färsk, finhackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
Mos
800 g potatis, mjölig
300 g jordärtskockor
50 g smör
1 dl mjölk
1 tsk salt
Tomater
500 g småtomater, gula och röda, halverade
3 msk olivolja
2 msk kapris
2 krm salt
Gör så här

Filéa gäddan och försök få bort så mycket
ben som möjligt. Lägg filéerna i en ugnssäker
form. Häll på vin och strö på salvia, rosmarin,
timjan, vitlök och sardeller. Vänd filéerna så
att kryddorna hamnar underst. Ställ i kylen
att marinera, helst ca 2 timmar.
Mos
Skala potatis och koka i lättsaltat vatten.
Lägg i jordärtskockor när det är ca 5 min
kvar av koktiden. Låt koka med tills de är
mjuka. Häll av vattnet. Pressa potatis och
skockor genom en potatispress. Blanda med
smör och mjölk. Vispa till ett luftigt mos.
Salta.
Sätt ugnen på 175°. Vänd tillbaka
gäddfiléerna så att kryddningen hamnar
överst. Ställ in formen mitt i ugnen. Stek
fisken ca 10 min. Lyft upp den på varmt
serveringsfat. Hetta upp olivolja i en liten
stekpanna. Fräs tomaterna ca 2 min. Blanda
med kapris och salt.
PASTA MED KYCKLING, VALNÖTTER
OCH RUCOLA
Innerfiléer av kyckling går snabbt att laga.
De kan bytas ut mot vanliga kycklingfiléer
skurna i tunna skivor.
4 port
300 g pasta
ca 350 g kycklinginnerfilé
1 msk olivolja
1 dl valnötskärnor
1 dl lätt crème fraiche
1 ask rucola, ca 80 g
4 msk parmesanost, riven + 1
dl flagad
1 krm svartpeppar
Gör så här
Koka
pastan
enligt
anvisning
på
förpackningen. Låt den rinna av i ett
durkslag, men spara ca 1 dl av kokvattnet.
Skär kycklingfiléerna i 2-3 bitar vardera.
Fräs kycklingbitarna i olja i en stekpanna ca
5 min. Låt valnötterna fräsa med den sista
minuten. Koka ihop crème fraiche och det
sparade pastavattnet i en kastrull. Vänd ner
pasta, rucola och den rivna osten. Blanda i
kyckling och nötter och låt allt bli
genomvarmt. Strö över flagad parmesan och
peppra.

Årets första recept är lite blandade idéer på olika
enkla huvudingredienser (förutom gäddan kanske).
Smaklig måltid önskar Christina J
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januari 2014
vecka 1

vecka 2

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

5

söndag

6

måndag

7

tisdag

8

onsdag

9

torsdag

Nyårsdagen

16-17 Biblioteket öppet - fika

Trettondagsafton
Trettondedag jul

18.00 Brandövning

Beställ mat!

10 fredag
11 lördag
12 söndag
vecka 3

16-17 Biblioteket öppet - fika

Tjugondedag jul

13 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

14 tisdag
15 onsdag

Zonterapi och massage av Elisabeth Behr i skolan, tidsbeställning
19.00 Tjejträff – julgransplundring och planering av vårens program

16 torsdag
17 fredag
18 lördag
19 söndag
vecka 4

16-17 Biblioteket öppet – fika

20 måndag
Beställ mat!

21 tisdag
22 onsdag

19.00 Tjejträff

23 torsdag
24 fredag
25 lördag
vecka 5

26 söndag

16-17

Biblioteket öppet - fika

27 måndag

18.30

Redaktionsträff Ö-bladet

28 tisdag
29 onsdag

Sophämtning
H M Konungens namnsdag
Beställ mat!

19.00 Tjejträff

30 torsdag
februari

vecka 6

31

fredag

1

lördag

2

söndag

3

måndag

4

tisdag

Kursupptakt lö – sö Utomhuspedagogikkursen 2014
10.00 Gudstjänst i Missionshuset med Mikael Schmidt. Kyrkkaffe
16-17 Biblioteket öppet – fika
18.00 Brandövning

Beställ mat!

Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet

