Några ord
från redaktionen …
I skrivande stund, på eftermiddagen sista söndagen i februari, snöar det för fullt!
På förmiddagen var jag ute och gick i strålande sol och även om det var en del minusgrader så
kändes det att solen värmde.
I år har vi haft ovanligt många domherrar på besök vid fågelmaten, man blir så glad av att se dem.
Vad händer i mars?
Mjölksyrningskurs se annons
Mjölksyrabakterier finns på våra vanliga grönsaker. När grönsakerna får jäsa med hjälp av dessa
bakterier kallas det för mjölksyrning. När du äter dem skapas en bra miljö i tarmen där andra goda
bakterier sedan kan trivas och växa till sig.
Nu börjar årsmötenas tid, Södra Vinöns Byalag har sitt årsmöte 11 mars och Östra Vinöns
vägsamfällighet den 18 mars. Vinöns Kultur- och Hembygdsförening har sitt årsmöte 22 april,
notera det i din kalender.
Påminner om att det är dags att betala medlemsavgiften till
Hembygdsföreningen!
Redan ett par veckor före påsk har vi påskfest i skolan, glöm inte bort
att anmäla er!
Nu börjar det bli dags att planera vilka fröer man ska så i år, se
boktips om glädjen att odla och använda kryddor.
Bilden på framsidan är tagen av Veronika Persson, se fler
bilder på bäverns idoga arbete längre fram i tidningen.
GLAD PÅSK
önskar vi i redaktionen/ Mariann Karlsson

Bidrag till Ö‐bladet skickas varje månad till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i Ö‐bladets blåa postlåda vid dörren till skolan.

Datum som gäller är: 20 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag.

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 2018 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj.
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR‐ OCH HEMBYGDSFÖRENING, plusgiro 46 94 70 – 9, bankgiro 190‐1206

Vinöns kultur- och hembygdsförening
Information mars 2018

Förtydligande angående enkäten om Vatten-och avlopp
Enkäten om vatten- och avloppsfrågor kommer att delas ut/skickas till alla
fastighetsägare på ön. Om man inte bor på ön under vintern kommer den alltså
att skickas per post.
Vinön som besöksmål -Turistinformation
VKHF har sökt medel till nya kartor, nya riktnings- och avståndsskyltar samt två
nya anslagstavlor. Landsbygdsnämnden har beviljat bidrag på 50 000 kr till detta.
Ny hemsida
VKHF har sökt medel till en ny hemsida. Detta kommer också som önskemål från
den rådgivarrapport som Örebrokompaniet redovisade i höstas. Hemsidan ska
innehålla information inte bara till turister utan till oss alla.
Evenemangsgruppen
tycker det vore trevligt att samlas en kväll och äta tillsammans. Så därför ordnas
en påskfest 17 mars se annons.
Visioner
Ett 15-tal personer träffades i slutet av januari för att prata om de visioner som
fanns nedskrivna i Ö-bladet i november. Vi kom fram till flera områden där vi
skulle kunna samarbeta, och flera idéer kring turism under större del av året.
Då skulle aktiviteterna vara målgruppsanpassade och bygga på det unika med
Vinön. Ja det var många frågor som diskuterades, och fortsättning följer.
/Åsa



VAR är vi?
Hur väl känner ni till Hjälmaren?
Var är denna sten belägen?
Skicka svar till o-bladet@vinon.se

Information från Norra Byalaget

Skötsel av väg 36479 från korsningen Nords till Stora holmen
I enlighet med det beslut om upprustning av Storaholmsgatan som årsmötet fattat är en ansökan om
bidrag från Trafikverket gjord och den har bifallits.
Det innebär att vi tar på oss ansvaret att röja bort grenar och sly längs kanterna, slänta dikena, bryta
bort stenar i vägbanan och köra på en stor mängd grus. För de enskilda markägarna längs vägen
innebär det ingen skillnad mot tidigare utom att en kontroll från Trafikverket kommer att göras i
sommar.
Alla som har mark längs Storaholmsgatan uppmanas härmed att röja ordentligt så att vi kan komma
igång med arbetet att rusta vägen. Passa även på att köra hem ved/timmer från Östra skogen i vinter.
På bilden ser du vilka krav som ställs: 2m från dikeskanten och 4.6m uppåt. Tar man till lite extra
kanske man slipper röja nästa år…

Byalagets del av kostnaden är inte försumbar men kan kanske täckas av eget arbete. Hur detta skall
redovisas är ännu inte klart men håll reda på hur många timmar ni lägger ner på vägarbetet. I
samband med kantskärning av diken och stenbrytning kommer en del material att behöva läggas på
markerna, är det någon som har åsikter om det så säg till innan! Det kommer att vara lite bökigt
under arbetet och vi hoppas att alla kan visa fördragsamhet i detta. När det här är färdigt kommer vi
att ha en mycket fin väg att åka på och ett årligt bidrag för dess skötsel.

Norra Vinöns Byalag Ek. För. genom Styrelsen och arbetsgruppen Storaholmsgatan
Johan Nilsson

Välkomna till en gemensam påskbuffé
lördag 17/3 kl 18.00
Pris 120 kr/vuxna, 40 kr/barn.
Begränsat antal platser.
Anmälan senast 6/3 till Mona Blixt
tel. 019-44 80 50 eller 070-370 59 50
VKHF/Tjejgruppen

Södra Vinöns Byalag
Byalagsmöte
Södra Vinöns Byalag kallar till årsmöte
söndag 11 mars kl 17.00 i skolan.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!
Styrelsen

Östra Vinöns Vägsamfällighet,
kallar till årsmöte söndag 18 mars kl 17.00 i Vinöns skola.
Välkomna!
Styrelsen

Anbud sommarvägsunderhåll
Anbud kan lämnas till Jonas Andersson, sekreterare för Östra Vinöns Vägsamfällighet,
0730-627158

Bävrarnas framfart vid Norra badet
Bävrarna har härjat vid Norra badet under hösten och ända fram tills nu då
isen ligger. De har jobbat på varje natt och lämnat tydliga spår bland träden.
Här är lite fakta om bävern:
Bävern (Castoridae) är en amfibisk däggdjursfamilj i ordningen gnagare.
Blir i genomsnitt 15 år gamla. Finns i två arter: europeisk bäver samt amerikansk bäver.
Bävrar kan nå en längd upp till 75 cm (europeisk bäver) respektive 100 cm (amerikansk bäver)
utan svans. Väger ca 20 – 30 kg
Var utrotad i Sverige i mer än 50 år, men planterades in igen 1922 från Norge.
Bävrar lever alltid i närheten av vattendrag eller sjöar. Där bygger de sina hyddor av grenar, kvistar
och slam. Pälsen är brun och mycket tät. På en kvadratcentimeter hud finns omkring 23 000
hårstrån. Pälsen skyddar djuret mot underkylning och bävrarna rensar den fortlöpande och smörjer
in den med ett flottigt ämne, bävergäll.
När bävrarna dyker stänger de näsan och öronen. De klarar sig under vattnet utan att andas i upp
till 20 minuter.
En vuxen bäver kan under en natt gnaga av ett träd med 50 centimeters diameter. När bävern
fäller större träd är den enbart ute efter det tunna grenverket högst upp.
Bävrar går inte i ide utan är aktiva hela året, men i nordliga delar av utbredningsområdet är de på
grund av snö och is tvungna att stanna i sina bon.
Den äter inte ved, men fäller träd för at få material till dammbyggen och hyddan. Födan består
främst av blad, bark och vattenväxter.
Hannen lever med samma hona hela livet. I maj månad föds årskullen som kan bestå av upp till
fyra ungar. Ungarna stannar hos sina föräldrar tills de är två år, alltså finns det oftast två kullar ,
årskullen som vårdas av modern och den från föregående år som lärs upp i dammbyggnad och
trädfällning av fadern.
KÄLLA WIKIPEDIA

Snötäckt bäverhydda i
Karl-Gunnars hamn.

Text: Mariann Karlsson Bild: Veronika Persson

Sur på Vinön
Mjölksyrningskurs i skolan
söndag 11 mars kl.10-15.
Det är Adriana Jerlström Maj från Bergslagens grönsaksförädling som håller i kursen.
Hon har, förutom stort eget kunnande i odling och matlagning gått en femveckors
kurs hos Eldrimner i mathantverk med inriktning mjölksyrning.

Kursen kostar 750 kr per person inklusive moms.
Då får man med 2,7 kg mjölksyrade grönsaker med hem. Adriana håller med burkar
och grönsaker och dokumentation. Möjlighet finns att ta med egna burkar och köpa
till mer grönsaker om man vill syra mer. Säg till vid anmälan då. Hon bjuder också på
fika med provsmakning av olika inläggningar som hon har gjort.
Mjölksyrade grönsaker är ju ett hett område i den senaste forskningen om
bakterieflorans betydelse för både vårt psykiska och fysiska välmående.
Efter den här kursen kommer vi inte att vara sura!

Anmälan senast 7 mars till Åsa Ödman, asa@vinon.st
eller 070-6348019

PROGRAM TJEJTRÄFFARNA
7 mars

Planering påskfest

14 mars

Slutplanering påskfest och läsa tidningsurklipp

22 mars

Handarbete Obs! Torsdag

28 mars

Ev yoga + kex och ost

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

9 VANLIGA MYTER OM ÄGG DU BORDE SLUTA TRO PÅ
Ägg är ett av våra mest populära livsmedel. Trots det råder delade meningar kring
huruvida ägg är nyttigt eller inte och hur många vi bör äta per dag. Därför knäcker vi 9
myter kring ägg som du verkligen borde sluta tro på.
Vitan är nyttigare än gulan
Det här påståendet är vanligt bland de som tränar mycket och vill
bygga muskler. Många slänger gulan och äter bara vitan i jakt
på protein men få kalorier. Men då går man miste om massor av
nyttiga näringsämnen. Och gulan är faktiskt den del som innehåller
mest protein. Följ därför experternas råd och ät hela ägget.
För mycket fett
Ägg innehåller fett, men att det skulle vara alldeles för mycket för
att vara nyttigt stämmer inte. 100 gram ägg innehåller strax under
10 gram fett varav större delen är omättat fett. Ett medelstort ägg
väger runt 53 till 63 gram, vilket innebär att du då får i dig 5-6
gram fett per ägg. Exempelvis innehåller hasselnötter 6 gånger så
mycket fett.
För mycket kolesterol
Ägg innehåller kolesterol, men det behöver faktiskt inte vara något
negativt. De flesta av oss kan äta flera ägg varje dag utan att det
påverkar våra kolesterolvärden på ett negativt sätt. Friska personer
har nämligen en kontrollfunktion i kroppen som gör att när vi får i
oss kolesterol via maten minskar vår egen kolesterolproduktion.
De som har sjukdom som på något sätt påverkar kolesterolproduktionen ska däremot
vara mer varsamma och kontakta vården angående hur mycket ägg de kan äta.
Råa bättre än tillagade
Enda sedan vi såg Rocky Balboa sänka ett glas med fem råa ägg till
frukost har vi trott att det är vägen till ett nyttigare och starkare jag.
Problemet är bara att råa ägg kan leda till sjukdomar som
salmonella. Detta gäller främst ägg som importeras från utlandet.
Men äter du dina ägg råa ur hälsosynpunkt kan det vara bra att veta
att näringen knappt förändras när äggen kokas. Så kokta ägg är lika
nyttiga och troligtvis även godare.
Vita ägg är nyttigare än bruna
Visste du att det inte bara finns bruna och vita ägg, det finns även
de som är gröna i färgen? Bland svenska ägg är vita vanligast, hela
95 procent är vita medan omkring 5 procent är bruna. Och det
spelar ingen roll vilken färg äggskalet har, de har i stort sett samma
näringsinnehåll. Äggets färg beror på hönan, vita höns ger generellt
vita ägg och färgade höns ger bruna ägg. Men det finns inga belägg
för att det ena skulle vara nyttigare än det andra.
Max ett ägg per dag
Under 1970-talet gick Socialstyrelsen ut med rekommendationer om
att man kraftigt skulle minska sin konsumtion av ägg

Rekommendationen togs dock bort fem år senare. I dag är läget ett annat. Mat som
innehåller nyttiga fetter, exempelvis ägg, anses vara hälsosamma och minska risken för
hjärt- och kärlsjukdomar.
Färska ägg är bäst
När du ska pochera, steka eller göra maränger är färska ägg ditt
bästa val. Men om du i stället vill koka ägg ska du välja de som
stått lite längre. Anledningen är att de är lättare att skala. Så
vilka ägg som är bäst beror alltså på vad du ska använda dem
till.
Kokta ägg håller ett par dagar
Om du kokat ägg men inte äter upp alla på en gång kan du
förvara dem i kylen. Men många tror att de endast håller sig ett
par dagar i kylskåp. Det är fel. Om de kokta äggen har skalet
kvar klarar de sig i en vecka i kyl, så släng inte ägg i onödan!
Vinäger när du pocherar ägg
Har du någon gång provat att pochera ägg? Då har du säkert
stött på knepet med vinäger. Genom att tillsätta en skvätt
vinäger i vattnet hjälper du ägget koagulera och hålla ihop. Men
det är inget måste. Du kan alltså pochera ägg utan vinäger om
du så vill men räkna med att det kan vara lite knepigare

Pannkakssemla – enkelt recept
Sugen på pannkakor och semla? Varför inte göra pannkakssemlor så får du äta både och.
Här är ett recept på kardemummapannkakor som enkelt förvandlas till pannkakssemlor.
Mums!
8 stycken
2 ägg
3 dl mjölk
1 1/2 dl vetemjöl
2 tsk vaniljsocker
1 krm salt
1 tsk nystött kardemumma
3 msk smält smör + smör att steka i
Fyllning/garnering:
2 dl vispgrädde
riven mandelmassa + lite mjölk
florsocker
Så här gör du
Vispa upp äggen och vispa ner mjölken. Tillsätt mjöl, vaniljsocker, salt, kardemumma
och smält smör och vispa till en jämn smet. Låt stå i 10 minuter. Värm en stekpanna på
medelvärme och smält smör i den. Grädda tunna pannkakor genom att hälla smet i
pannan och vicka så att smeten rinner ut i hela pannan. Vänd pannkakan när smeten
stannat på ytan och kanten är guldgul. Blanda riven mandelmassa och lite mjölk. Rör
ihop. Vispa grädden. Spritsa mandelmassablandningen och grädden på mitten av
pannkakan. Vik gärna ihop den till en wrap! Pudra över lite florsocker. Klart!

Semlor kan beställas till
tisdagar fram till påsk.
Pris 30:- st
Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
Pris:
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

kaffetårta

smörgåstårta

200:230:260:320:-

300:360:420:500:-

Ring Sten Tel: 070-239 02 11, 019-44 80 15

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Hyr släpkärra direkt på ön,
praktiskt och bra!
Vinöns kultur- och hembygdsförening har en
släpkärra för uthyrning. Den är försedd med
en täckande plastkåpa och utrustad med tipp.
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg.
Låter detta som ett bra alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen att
ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare:

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17

Nils Svensson 019-44 80 28
Vinöns kultur- och hembygdsförening
KOSTNADER

Välkomna
hälsar Yvonne!

Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.‐

Veckohyra

1.000:-

2.000:‐

FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS
Glass finns att köpa!

hos Peter och Carina
Tel: 019-44 80 33

Annas örtagård : om glädjen att odla och använda kryddor
av Anna Bergenström
"Kryddörter ger mig glädje, tröst, ögonfröjd
och, inte minst, inspiration i köket", skriver
Anna Bergenström i förordet till sin örtabok,
Det är en bok fylld av den härliga kunskap
som många års erfarenhet ger, och det är
samtidigt en hyllning till de kryddväxter som
följt henne genom åren, som hon odlat,
använt i matlagningen och blivit inspirerad
av.
I kryddväxternas ABC, från anis till åbrodd,
finns intressant läsning om kryddornas
historia, om sägner och folktro men också
speciella odlingsråd och användningstips
för varje enskild kryddväxt.
Anna berättar hur man går tillväga för att
lyckas med en örtagård, hur man planterar,
sköter om, förökar, skördar och tar tillvara.
Det mesta kan man förverkliga i en mycket
liten täppa, ja till och med på en balkong.
Kryddörter som samsas med vilda och
odlade blommor i underbara buketter och
fantasifulla blomsterarrangemang, doftande
potpurrier, blomsterkransar, sköna fotbad
och läkande salvor finns också med i denna innehållsrika bok. Allt fångat i Nisse
Petersons doftande, stämningsfyllda fotografier.
Ett stort avsnitt innehåller mängder av härliga recept, alltifrån örtteer och
kryddvinäger till örtagårdssåser och kryddiga bröd. "Av bara fartten blir man en bättre
kock när man lagar mat med färska örter", säger Anna.
Annas örtagård kom ut första gången 1993. Den har tryckts i flera upplagor och ges
nu ut i ny lågprisutgåva.
Anna Bergenström är en av vårt lands mest omtyckta kokboksförfattare. Den av så
många prisade boken Annas mat finns i de flesta hem. Hon har lovordats för sina
personliga, inspirerande och pedagogiska recept, en blandning av lättlagad och
nyttig vardagsmat och raffinerad festmat. Anna Bergenström har i många år varit
matskribent i Dagens Nyheter, dessförinnan skrev hon om mat i tidningen VI. Hon
tilldelades 1990 Gastronomiska Akademiens pris för sina insatser inom
matjournalistiken. Hennes och Fanny Bergenströms bok Kärlek, oliver och timjan
(2001) blev av Svenska Måltidsakademin utnämnd till Årets kokbok 2002. Samma år
utnämndes hon även av regeringen till professor.

FYLLDA PÅSKÄGG À LA FRANKRIKE
6–8 portioner
Hårdkokta ägg med lite nytänkta fyllningar är
toppen på påskbordet – perfekta att förbereda
och lätta att lägga för sig och stoppa i munnen.
Ägg à la Provence
4 hårdkokta ägg
5 msk svart eller grön tapenade
några stänk tabasco
finhackad mandel
Ägg à la Dijonnaise
4 hårdkokta ägg
3 msk Dijonnaise eller
lika delar av majonnäs och grov senap
1 skiva rökt lax
finskuren gräslök
Ägg à la Basque
4 hårdkokta ägg
3 msk finhackade soltorkade tomater i olja
4-5 msk tonfisk i olja
salt och nymalen svartpeppar
strimlad torkad tomat till dekor
Gör så här
Ägg à la Provence: Skala och dela äggen i halvor.
Mosa gulorna och blanda med tapenade. Smaka
försiktigt av med tabasco. Lägg fyllningen i
vitorna och toppa med lite hackad mandel.
Ägg à la Dijonnaise: Skala och dela äggen i
halvor. Mosa gulorna och blanda dijonnaise. Lägg
fyllningen i vitorna. Strimla rökt lax och lägg
över. Dekorera med hackad gräslök.
Ägg à la Basque: Skala och dela äggen i halvor.
Mosa gulorna och blanda med soltorkade
tomater och tonfisk. Smaka av med salt och
peppar och lägg fyllningen i vitorna. Dekorera
med lite torkad tomat.
Servera på fat med en bädd av fint strimlad
isbergssallad.
GRUNDRECEPT FÖR PANNKAKOR
Av den här satsen blir det ca 6 stora pannkakor,
10 crêpes eller 30 plättar.
1½ dl vetemjöl
½ tsk salt
3 dl mjölk
3 ägg
1 msk smält smör
Gör så här
Blanda mjöl och salt. Häll i hälften av mjölken
och vispa smeten klumpfri. Tillsätt resten av
mjölken. Vispa ner äggen och vispa smeten slät.
Rör ner smöret. Täck med plastfolie och låt

svälla en stund, gärna ett par timmar i kylen.
Grädda pannkakor, crêpes eller plättar. Beräkna
2/3 dl smet till pannkakor, ½ dl till crêpes och 1
msk smet till plättar.
CHILIKNYTEN MED RÄK- & ROMRÖRA
ca 15 st
½ sats pannkakssmet
½ msk sambal oelek
Fyllning
500 g räkor med skal
1 kruka gräslök
250 g kesella
50 g röd rom
2 msk finhackad dill
Garnering: några räkor samt dillvippor
Gör så här
Rör ner sambal oelek i pannkakssmeten. Grädda
plättar och låt svalna. Skala räkorna. Spara
några till garnering och grovhacka resten. Klipp
gräslöken fint. Blanda alla ingredienser till
fyllningen och låt den vila svalt en liten stund.
Fördela fyllningen på plättarna och fäst ihop
med en tandpetare. Garnera.
TACOPLÄTTAR
ca 18 st
Ugn 225˚
½ sats pannkakssmet
Topping
250 g köttfärs
1 gul lök
2 msk smör
1 påse tacokryddor
1 dl crème fraiche
2 dl riven mozzarella
Garnering: gröna oliver, kryddgrönt
Servering: cocktailtomater, turkisk yoghurt
Gör så här
Grädda plättar och låt dem svalna. Skala och
finhacka löken. Bryn lök och färs i matfett.
Blanda ner tacokrydda och crème fraiche. Bred
ut plättarna på en plåt med bakpapper och
fördela färsröran på dem. Strö över mozzarella.
Gratinera mitt i ugnen tills osten har smält och
plättarna fått fin färg, ca 10 min. Lägg upp på
ett runt serveringsfat. Garnera plättarna med
oliver och kryddgrönt. Ställ ett glas med
yoghurt i mitten och delade cocktailtomater
runtom.

CRÊPES MED PIZZAFYLLNING
4-5 port
Ugn 225˚
1 sats pannkakssmet
Fyllning
200 g rökt skinka
2 röda paprikor
1 gul lök
2 dl krossade tomater
2 dl crème fraiche
2 dl lagrad riven ost, gärna västerbotten
2 msk smör
Gratinering
tomatkross
1½ dl riven mozzarella
paprika
Gör så här
Grädda tunna crêpes. Strimla skinkan. Ansa och
finhacka paprikan. Spara hälften till garnering.
Skala och finhacka löken. Hetta upp matfett i en
stekpanna och stek paprika och lök mjukt utan
det tar färg. Tillsätt krossad tomat, spara ett
par matskedar till gratineringen, och låt såsen
puttra samman. Ta kastrullen från värmen. Vänd
ner skinka, crème fraiche och riven ost. Hetta
upp utan att låta fyllningen koka. Fördela
fyllningen på crêpesen och rulla samman. Lägg
dem tätt i en ugnssäker form och pensla med
tomatkross. Strö över mozzarella och det
sparade paprikahacket. Gratinera i nedre delen
av ugnen tills osten har smält och fått fin färg,
ca 10 min.
Tips! Strö knaperstekt bacon över den färdiga
rätten.
UGNSPANNKAKA MED BROCCOLI, BLUE
CHEESE OCH SOLROSFRÖN
Om du inte gillar lök och kål, byt ut mot rökt
skinka och riven cheddarost och strö på
valnötter och rucola.
4 port
Ugn 225º
6 dl mjölk
2½ dl vetemjöl
3 ägg
500 g broccoli, fryst
2 små rödlökar
125 g ädelost
½ dl rostade solrosfrön
smör, olivolja, rödvinsvinäger, salt, nymald
svartpeppar
Tillbehör: sallad
Gör så här

Mät upp mjöl och ½ tsk salt i en bunke. Vispa ner
mjölken, lite i taget för att få en klumpfri smet.
Vispa ner äggen. Häll smeten i en välsmord
långpanna, ca 30 x 40 cm. Grädda mitt i ugnen ca
20 min, till gyllengul färg. Tina broccolin. Skala
och skär löken i klyftor. Stek broccoli och lök i 1
msk olja ca 3 min. Krydda med ½ tsk salt och 2
krm peppar. Fördela broccoli och ädelost på
pannkakan och grädda ytterligare ca 5 min. Strö
på solrosfröna.
Blanda ½ msk olja, ½ msk honung, 1 msk vinäger
och 2 msk vatten. Krydda med 1 krm salt och 1
krm peppar. Häll över salladen. Servera
pannkakan med sallad och dressing.

MARMORERAD MINIPAVLOVA
Jordgubbar, blåbär och hallon – toppa
marängerna med dina favoritbär!
7–8 st
Ugn 200°, 125°
ca 50 g mörk choklad
3 äggvitor
2 dl strösocker
1½ krm bakpulver
½ krm salt
Fyllning
3–4 dl vispgrädde
300–400 g blandade bär
Gör så här
Värm ugnen till 200º. Smält chokladen, låt
den svalna. Vispa vitorna till ett hårt skum.
Blanda socker, bakpulver och salt. Tillsätt
det till vitorna, lite i taget, och vispa en liten
stund till. Ringla chokladen ovanpå och vänd
försiktigt ner den. Rör inte för mycket,
smeten ska vara marmorerad. Klicka ut
smeten på plåt med bakpapper. Gör en
fördjupning i mitten på varje. Ställ in plåten
i mitten av ugnen. Sänk värmen till 125°.
Grädda i ca 45 min. Stäng av ugnen och låt
marängerna stå kvar i eftervärmen, gärna
över natten.
Fyllning: Vispa grädden och klicka ut på
marängerna, toppa sedan med bär.
Månadens tema är ägg – ett fantastiskt livsmedel
man kan göra mycket med. Pannkaka gillar många så
här kommer ett antal variationer. Påsken infaller
snart så några nya variationer på fyllda ägg kanske
också passar bra.

Glad Påsk

och smaklig måltid önskar Christina J

mars 2018

vecka 9

vecka 10

1
2

torsdag
fredag

3

lördag

4

söndag

5
6
7
8
9
10

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag

11 söndag

.
16 -17 Biblioteket öppet
18.00
18.30

Brandövning
Tjejträff
Internationella kvinnodagen

14.30
10 -15
16 -17
17.00

Cirkeln ”Vinön förr”
Mjölksyrningskurs se annons
Biblioteket öppet
Årsmöte Södra Vinöns Byalag
Kronprinsessans namnsdag
Sophämtning

12 måndag
vecka 11

13 tisdag
14 onsdag
15 torsdag
16 fredag
17 lördag
18 söndag
vecka 12

vecka 13

19
20
21
22
23
24

14.30
18.30

Öppet hus i Missionshuset
Tjejträff

18.00 Påskfest i skolan Obs! anmälan
16 -17 Biblioteket öppet
17.00 Årsmöte Östra Vinöns vägsamfällighet

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag

18.00
18.30

Styrelsemöte VKHF
Tjejträff obs! torsdag

25 söndag

16-17

Biblioteket öppet

26 måndag

18.00

Redaktionsmöte

18.30

Tjejträff

Vårdagjämningen

Våffeldagen, Sommartid börjar
Sophämtning

27 tisdag
28 onsdag
29 torsdag

Skärtorsdagen

30 fredag

Långfredagen

31 lördag

Påskafton

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

Påskdagen

April
vecka 14

Gudstjänst i Missionshuset
Vandring från färjeläget med start kl 10.00
18.00 Brandövning
10.00

Annandag påsk

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen på
o-bladet@vinon.se så det kan komma med i kalendariet.
Se även anslagstavlorna på Vinön!

