


 

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 2019 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 

 

Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH till 
hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare! 

Några ord från redaktionen… 
 

Äntligen är våren på gång. Det märker man främst på  

att många flyttfåglar återvänt, de nya små lammen som 

skuttar i hagarna, tussilagon som tittat fram och till och 

med någon blåsippa som letat sig fram genom fjolårs-

löven. Härligt med vår! Dessutom är det ljusare på 

kvällarna eftersom vi nu också gått över till sommartid. 
 

Månaden vi har framför oss är mycket händelserik om 

man tittar i kalendariet. Några årsmöten återstår bland 

annat Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Och du  

som är eller vill bli medlem, glöm inte att betala in 

medlemsavgiften innan årsmötet den 6 april.  
 

Påsken är sen i år, 19 - 22 april, vilket innebär mycket firande i slutet av månaden eftersom vi också 

har Valborgsfirande vid norra badet den 30 april. Det blir en påsklunch på skolan skärtorsdagen den 

18 april, glöm inte att anmäla dig om du vill vara med och smaka en härlig påskbuffé. Se information 

i detta Ö-blad. 
 

Mona Blixt ska byta jobb och övergå till att bli pensionär. Hon tackar alla sina kunder och jag 

misstänker att hon kommer att vara saknad av många som behövt blommor, plantor, grönsaker, 

potatis mm mm. Vem vet det kanske finns någon i den yngre generationen som efterträder henne.  
 

Jag vill påminna om att det ytterligare någon vecka går att lämna in kläder och skor till kyrkans 

hjälpsändning till Lettland. Se annons. 
 

Bilden på framsidan är från en dag när vinöbarnen fick ha sin skoldag i skolan hemma på ön. Isen 

hade packat ihop sig så färjan fick problem. Barnen gillade att få en dag i Vinöns skola och ville 

gärna ha en gruppbild på trappen. Tyvärr saknas tre barn på bilden. Fotograf är Eva Widlund. 

 

Tack till alla som jobbat med Ö-bladet! / Christina Johnsson, månadens redaktör. 
 

 
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 i varje månad för annonser och 25 i varje 
månad för övriga bidrag. 
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Vårens ankomst firas vid  
Norra Badet kl. 20.00. 
 
Medan vi minglar vid brasan kan man köpa fika och 
korv av Catrine och Tomas och hembygds-
föreningen säljer lotter med fina vinster. 
 
Vårtalet hålls av Birgitta Åberg Andersson och 
sedan sjunger vi vårsånger tillsammans.  
 

 
Brasan kommer att placeras mitt på vändplan och man kan börja lägga ris 
i måttliga mängder ett par veckor innan. 

 
Varmt välkomna 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

 

               Vinöns Kultur- och Hembygdsförening – information i april 
 
 Det som står närmast på programmet är årsmötet 6 april. 
Kallelser är utskickade per post eller E-post. Dessutom står kallelsen i Ö-bladets mars-

och aprilnummer. Tyvärr är det några medlemmar som vi inte har adress till och ibland 

bara förnamn. Vi behöver uppdatera medlemslistan och ber därför att ni som inte fått 

kallelsen meddelar namn, postadress och E-postadress till hembygdsföreningen. 

 

Bokslut 2018. 
Nu när bokslutet är klart så visar resultatet minus 60 000:-. Det finns förklaringar men det 

är ett observandum att föreningen går på minus.En stor utgift som har ökat under 2018  

är elkostnaden. Ny dator och kopiator är införskaffade under året vilket är nödvändigt för 

utgivning av Ö-bladet. 
 

Hur som helst så måste intäkterna ökas  om vi ska ha råd att behålla två hus. En del 

förslag kommer att redovisas på årsmötet och vi tar gärna emot fler idéer. 

 
Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 

 Postadress:    Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 

                        Vinöns skola, 715 93 Vinön  

 
 
 
 
 
 
 

Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 

              Postadress: Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 

        Vinöns skola, 715 93 Vinön 
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Tjejträffarna fortsätter i april 2019 kl 18.30 

3 april Ev biobesök 

10 april Planera påsklunch   

17 april Duka till påsklunchen, planera valborgsmässoafton  

24 april Iordningsställa till valborgsmässoafton,   

planera resa och våravslutning 

 

Välkomna gamla som unga!    

 

 

 

                 Svenska Kyrkan Asker-Lännäs 

 

Klädinsamling för hjälpsändning till Lettland    

Plaggen ska vara hela och rena, alla kläder och även skor 

är välkomna! 

Insamlade kläder ställs i Missionshuset 

Kontakta Yvonne Karlsson 073-928 04 05 

Yvonne kan ta emot under bibliotekstid söndagar 16.00-17.00,  

eller annan överenskommen tid. 

Välkomna!     

                    

 

Säljes: 

 

Båt Ryds 465 med 9.9 hk Evenrude + 

inregisterad båttrailer (galvad) 

Pris 20 000 kr 

Ring Christer på 070 60 77 128 
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Lunchservering i skolan i april 
Torsdag 4 april kl. 12.30 

Yvonne och Christina lagar ärtsoppa och saffranspannkaka, sylt och grädde. 

Anmälan till Yvonne senast 1 april tel. 073 928 04 05. 

Pris 80:- per person, bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår. 

 

Torsdag 18 april kl. 12.30 

Eftersom det är skärtorsdag så dukar vi upp en påsklunch.  

Anmälan till Solveig senast 15 april tel. 019-44 80 81, 070 677 67 35. 

Pris 120:- per person, bröd smör måltidsdryck, kaffe och kaka ingår. 

 

Alla hälsas varmt välkomna! 

 

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte i Norra Vinöns Byalag ek för 
 

onsdag 1 maj på Vinöns skola klockan 16:30 

Som vanligt vill styrelsen ha in förslag (motioner) 
två veckor innan mötet. 

Dagordning, revisionsberättelse och 
verksamhetsberättelse delas ut på mötet. 

Alla markägare med mantal i Norra byn är 
välkomna! /Johan 



Skoldag i Vinöns skola  

Isen packar ihop sig och färjan får problem, inställda turer 

gör att barnen inte kommer till skolan på fastlandet. 

När detta hände i mitten av mars var man så pass förberedd 

att denna gång fick barnen gå till skolhuset på Vinön där 

läraren Christina fick återuppleva en åldersblandad klass 

under en dag. 

Som tidigare lärare och Ö-bladets utsända reporter besökte 

jag så klart barnen i skolan denna dag. Redan i hallen 

möttes jag av kläder och stövlar. Här var det skolan igen! 

Det kändes så välkomnande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Upp med händerna!  

Eleverna var pigga på att vilja svara.  

Christina och Ninni förbereder en 

                       gemensam övning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Här samlas flera åldrar 

kring en uppgift i datorn. 

Det är sexorna Karl-Erik 

och Emma, fyrorna Alva 

och Charles samt Ninni 

som går i sjuan. 



                 

Fyrorna, Alva och Charles, läser engelska  

tillsammans i trappen och jobbar även tillsammans med andra uppgifter.  

                 

Ninni som i vanliga fall åker till Örebro för att  Läraren Christina läser här med ettorna 

gå i musikskola jobbade också från Vinöns Maja och Oliver.  

skola denna dag. 

 
Maja har använt den stora tavlan 

där alfabetet nu står skrivet.  

Karl-Erik, Olle-Gustav, Oliver, Maja och Emma arbetar 

runt samma bord med läraren Christina. 

 

 

Alla eleverna var överens om att det var roligt att få gå i skolan på Vinön en dag.  

Tyvärr var några sjuka så det är tre vinöelever som saknas på gruppbilden på framsidan.  

Text och foto: Eva Widlund 



Hälsningar från SIC/Hjälmaren! 

Fredagen den 22/3 höll SIC/Hjälmaren sitt sedvanliga årsmöte där medlemmar & inbjudna 

gäster tillsammans kunde få möjlighet att både ställa och besvara frågor. Bland gästerna 

fanns bland annat representanter från de 3 Länsstyrelserna runt sjön, SLU, MSC, 

Samverkarna Östernärke & Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Jag tänkte här ta upp ett par 

axplock av det som diskuterades. 

 

Hur går det för Norsen? 

SLU har efter provtrålningar i Hjälmaren inte kunnat finna några norsar äldre än 1 åringar, 

vad exakt detta beror på kan SLU inte svara på. Deras slutsatser är att norsen i Hjälmaren 

som bäst hinner leka 1 gång under sin levnad. Detta leder till att Hjälmarens norsbestånd 

bestäms som osäker och bedöms vara extra känslig för förändringar i sin levnadsmiljö. 

Beståndet är alltså redan nära gränsen för vad den klarar. Hur den rekordvarma sommaren 

2018 har påverkat norsen vet vi i nuläget inte, detta vill SLU dock ta reda på och är mycket 

intresserade av att ta emot nya prover! 

 

Håll utkik efter Sjögull! 

Länsstyrelserna uppmanar oss att vara vaksamma efter Sjögull, en svårbekämpad invasiv art 

som kan få grundare sjöar att växa igen. Än så länge inga rapporterade fall i Hjälmaren, dock 

har Sjögull redan etablerat sig i flera av våra angränsande farvatten. Misstänker man 

förekomst av Sjögull så anmäler man detta till närmaste länsstyrelse! 

 

 

Skräckexempel på hur grundare delar av Hjälmaren skulle kunna komma att se ut.  



 

Sjögull: 

• Blad upp till 8 cm långa, 

ofta rödprickig 

undersida, veckad 

bladkant 

• Blommar i juli-augusti 

 

Gul näckros 

• Bladen betydligt större 

• Blommar i juni-juli 

 

 

 

 

//Emil Andersson Svanlind, Nytillträdd Sekreterare SIC/Hjälmaren 

 

MSC 

Hjälmarens två certifierade gösfisken är med beröm godkända berättar Kari 
Stange från MSC. Vi har höga bedömningspoäng på alla områden och kan se 
fram emot en femårig period med de försäljningsfördelar märkningen innebär. 
Det innebär att det bara är de vanliga årliga granskningarna (som är lite 
lindrigare) vi prövas i. Kari poängterar att vårt fiske är välskött men att det är 
viktigt att vi är noggranna med fångstdata på de andra arterna vi fångar i 
gösfisket; abborre, gädda, brax, mört och ål.  

MSC tycker att vårt fiske kan tjäna som föredöme och kommer därför att 
lansera oss som ett av tolv goda exempel som dom ger rejält med publicitet 
och lyfter fram internationellt. Här är ett exempel på hur det kan komma att se 
ut: http://coorong-pipi-stories.msc.org/ Märkningens kredibilitet är naturligtvis 
direkt avhängig den trovärdighet de fisken som är certifierade äger och 
uppenbarligen höjer Hjälmargösen statusen på MSC. Enkelt uttryckt: genom att 
göra reklam för oss gör de reklam för sig själva. 

//Johan Nilsson, MSC-kontakt SIC/Hjälmaren 



VÅFFELSTUGAN HOS FAMILJEN JOHNSSON 

är öppen den 7 april mellan klockan 13.00 och 17.00. 

 

Vi bjuder på våfflor med tillbehör, 

kaffe, te eller saft. 
 
För att få lite hum om hur många som är 

intresserade, ring gärna någon dag innan så vi 

kan beräkna smeten.  

Tel 448011 eller 0703 547 654 

 

Alla är hjärtligt välkomna hälsar Ulf och Christina! 

 

 

 

Nu har ”trädgårdsmästaren” gått i pension. 
 

Jag slutar odla 

grönsaker, potatis och 

plantor till försäljning.  

 

Det kommer inte heller 

att finnas någon jord till 

salu. 
 

Ett hjärtligt TACK till 

alla mina kunder. 
 

Mona Blixt 

 

https://www.flickr.com/photos/rockspindeln/13039274995
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9 saker du kan laga i våffeljärnet 

Våfflor i all ära, men det finns så mycket mer du kan grädda i våffeljärnet! Här är 9 tips på 
bakverk, vardagsrätter och matrester som blir ännu godare efter en vända i våffeljärnet. 
 
 

1. Torra kanelbullar 

Smält en ordentlig klick smör i våffeljärnet och låt torra 
gamla kanelbullar få lite färg. Bullarna får en farligt god 
krispig yta!  

2. Toast och varma mackor 

Japp, toasts går lika bra att göra i våffeljärn som i toastjärn. 
Tips på fyllning: Cream cheese, cheddar, avokado och 
spenat. Mums! 

3. Pizzarester (!) 

Gårdagens hämtpizza blir ännu godare efter en natt i 
kylskåpet och en vända i ett väl smörat våffeljärn. Ta en 
stor slice och vik dubbel, grädda i våffeljärnet tills den får 
lite färg och krispig yta. 

4. Rårakor 

Visste du att det går att göra rårakor i våffeljärnet? Om inte 
är det värt att testa!  

5. Riven halloumiost 

Du kan göra godaste våfflorna på bara riven halloumi (och 
en gnutta potatismjöl för extra fras)! Toppa med räkor, 
rom, crème fraiche, rödlök... eller det du tycker är godast. 
Recept finns i Ö-bladets recept 



6. Sockerkaka 

Sockerkakan blir bara bättre våfflad tillsammans med 
smör! Mjukt inre, krispigt yttre. Perfekt om du har lite 
sockerkaka över som håller på att bli torr och tråkig. 

7. Trötta pommes frites 

Pommes frites som kallnat eller blivit lämnade i kylskåpet 
över natten går att rädda! Grädda några pommes åt 
gången i ett väl smörat våffeljärn. Lägg pommes frites i en 
liten hög, tätt ihop i mitten av järnet så blir de som frasiga 
potatiskakor.  
Serveringstips: Cheddar, jalapeño, majonnäs och BBQ-
dipp. 

8. Smördeg - fylld med godsaker! 

Gör snabba och matiga våfflor på smördeg - Fyllda med 
färskost, spenat och västerbottensost. Toppade med 
kräftor och pepparrot. Enkelt och gott! 

Smördegsvåfflor med spenat- och västerbottenfyllning 
4 port 
smör, till våffeljärnet 
200 g färskost 
1 dl västerbottenost, riven 
salt 
450 g smördegplattor 
70 g bladspenat 
400 g kräftstjärtar i lake (1 burk) 
2 msk pepparrot, riven 
4 klyftor citron 
0,5 dl dill, hackad 
Gör så här 
Hetta upp våffeljärnet och smörj båda sidor med lite smör. Rör samman färskost, riven västerbottenost och salt 
till en jämn smet. Lägg en smördegsplatta i våffeljärnet. Bred ut fyllningen, lägg över spenat och en till 
smördegsplatta. Grädda tills våfflan fått fin färg. Låt kräftstjärtarna rinna av. Skär upp våfflan i fyra delar, toppa 
med kräftor, färskriven pepparrot, en citronklyfta och lite dill. Klart! 
 

9. Fattiga riddare 

Fattiga riddare går precis lika bra att göra i våffeljärnet 
som i stekpannan. Ett väldigt hett tips - lägg ett tjockt 
lager hasselnötskräm mellan två fattiga riddare innan du 
gräddar dem. 

 



Finns det något att handla?  

När det kommer gäster till Vinön är det trevligt om de kan 

köpa med sig någon vinöprodukt eller något annat minne 

från besöket på ön. Inför vårens och sommarens grupp-

besök vill jag gärna få kontakt med er som vill sälja något. 

Finns det några souvenirer, vinöprodukter, hantverk med 

mera? 

Jag kommer vara värd för ett antal grupper under våren och 

sommaren och önskar veta vad jag kan erbjuda vid besöken.  

Hör av er till mig med era tankar om försäljning! 

Eva Widlund 

eva.widlund@vinon.se 

 

STUGA UTHYRES 
Stuga uthyres per dygn 

4 bäddar 

Dusch, toalett, kokmöjligheter 

Lakan finns att hyra. 

Ring Yvonne Karlsson 

019-44 80 57 eller 073-928 04 05 

 

 

Har du blivit lurad, har du råkat ut för kortbedrägeri? 

Jag hade hört talas om kontantupproret, sett en del på tv och läst om det och instämt i att vi 
behöver få ha kvar kontanter i vårt samhälle. Jag anser att jag alltid har varit försiktig med hur 
jag använder mitt bankkort. Handlar helst mot faktura och så vidare.  

ÄNDÅ så en dag hade det försvunnit pengar från mitt konto, 
två okända uttag. Visst, jag fick tillbaka pengarna från banken 
efter polisanmälan och flera bankkontakter. Men det känns 
inte bra att någon har kunnat komma åt mina pengar.  

När jag så var på ett möte fick jag syn på två små böcker där 
rubrikerna direkt var ett budskap till mig kändes det som. Två 
tydliga och lättlästa böcker utgivna av Kontantupproret, som 
jag rekommenderar för alla som är fundersamma till att alltid 
betala med kort. På www.kontantupproret kan du ladda ner böckerna.  
Jag lägger även två böcker i hallen i skolan för den som vill titta i dem. 

Eva Widlund 

http://www.kontantupproret/
http://www.kontantupproret/


 
 

Semlor kan beställas till 
tisdagar fram till påsk. 
Pris 30:- st 

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor  

     kan beställas alla dagar 
 

  Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

   8 pers       200:-               300:- 
 10 pers       230:-               360:- 
 12 pers       260:-               420:- 
 15 pers       320:-               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: 

 

Nils Svensson 019-44 80 28 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 

KOSTNADER 

Föreningsmedlem                          Övriga 

Dygnshyra    250:-                         500:- 

Veckohyra    1000:-                      2000:- 

 
 

 
 

Vinöns Bibliotek 

  har öppet söndagar 16-17 

  OBS! Påskdagen 21 apr stängt! 

 

 Välkomna  
 hälsar Yvonne!  

 

 

 

 

 
 

Massage 
 
Zon- och massageterapeut 
Elisabeth Behr kommer till Vinön  
måndag 29 april 
 
Tidsbokning 
Tel 070-399 58 08 
 
Telefontid  
8.00-9.00 

 

Studiecirkeln om Vinön förr 

”Vinöcirkeln” 

 fortsätter vårens träffar  

 nästa träff är 13 april 

Kl 14.30 

 

 Varmt välkomna då!  

 

 Cirkelledare  
Eva Svensson 

 
 



HALLOUMIVÅFFLA MED AVOKADO, 

RÖDLÖK OCH ROM 

Riv halloumi och lägg i våffeljärnet - så enkelt 

är det! Den här perfekt krispiga våfflan 

kommer göra succé bland alla ostälskare. 

Toppa våfflan med avokado, rom, smetana, 

rödlök och dill.  

OBS! Använd inte grillhalloumi till det här 

receptet, den smälter inte ihop på samma sätt. 

2 port  
Halloumivåffla 

1 halloumi 

½ msk potatismjöl 

en klick smör 

Topping 

1 avokado, tunt skivad 

1 förp röd rom 

½ rödlök, finhackad 

½ dl smetana (eller crème fraiche) 

dill, till topping 

eventuellt lite pressad citron 

Gör så här 

Riv halloumin på den grova sida av rivjärnet. 

Pudra över potatismjöl och blanda runt så 

mjölet fördelas jämnt i den riva halloumin. 

Hetta upp våffeljärnet och smöra in båda 

sidorna. Fördela hälften av den rivna osten i 

våffeljärnet (det ryms ungefär ½ halloumiost 

per våffla) och grädda precis som vanligt tills 

våfflorna är gyllene och krispiga. Toppa med 

avokado, rom, smetana, rödlök, dill och 

eventuellt lite pressad citron. 

Tips! Till efterrätt, toppa våfflan med 

hjortronsylt och smetana! 

 

MOROTSRÅRAKOR MED POCHERADE ÄGG, 

SPENAT OCH OST 

Recept på morotsrårakor med pocherade ägg, 

spenat och ost. Välj en lagrad ost så får 

rårakorna mer smak. 

2 port 

400 g potatis 

1 morot 

5 dl vatten 

1 msk ättiksprit, 12% 

2 ägg 

75 g cheddarost 

100 g ärter, frysta 

50 g babyspenat 

rapsolja, salt 

Gör så här 

Skala och grovriv potatis och morot. Blanda 

med 3/4 tsk salt. Klicka ut blandningen till små 

plättar i en stekpanna med 1 msk olja och stek 

dem ca 5 min på varje sida. Koka upp vattnet 

med ättika och 1 tsk salt. Knäck försiktigt i 

äggen och sjud dem ca 4 min. Ta upp äggen med 

hålslev. Grovriv osten. Tina ärterna enligt 

anvisning på förpackningen. Lägg rårakorna på 

tallrikar och strö över ost, ärter och spenat. 

Toppa med pocherat ägg och servera. 

 

VEGETARISK CARBONARA 

För en extra krämig carbonara, servera en 

äggula i sitt skal för att blanda i vid 

serveringen. 

4 port 

400 g spaghetti, gärna färsk 

2 ägg 

2 äggulor (ev extra äggulor 

till serveringen) 

4 msk olivolja 

1 klyfta vitlök, finhackad 

1 gul lök, finskuren 

3/4 dl grovriven ricotta salata eller halloumi 

3/4 dl färskriven parmesanost 

1 kruka bladpersilja, finhackad 

salt 

grovmalen svartpeppar 

Gör så här 

Koka upp lättsaltat vatten under lock i en 

kastrull. När vattnet kokat upp lägg genast ner 

pastan och koka den ”al dente” enligt anvisning 

på förpackningen. Låt pastan rinna av i ett 

durkslag. Spara lite pastavatten för att späda 

med. Under tiden som pastan kokar, vispa ihop 

de hela äggen med salt och peppar. Häll olivolja 

i en kastrull som rymmer hela maträtten. Fräs 

vitlök och lök tills de mjuknat utan att ta färg. 

Häll över pastan i kastrullen, ställ åt sidan och 

låt svalna något. Rör sedan ner äggsmeten i 

kastrullen och tillsätt hälften av de båda 

ostsorterna, smaka av med salt och peppar. 

Rör om, men se till att äggsmeten inte stelnar 

helt utan fortfarande är mycket krämig. Späd 

ev med lite pastavatten. Blanda i resten av 

osten. Mal över svartpeppar vid serveringen. 

Servera ev med en extra äggula per portion vid 

servering. 

Tips! Ricotta salata är en hårdost med nötig 

smak som görs av den mjuka italienska 

färskosten ricotta. Den går bra att ersätta 

med halloumi. 



VEGOBURGARE MED POTATISKLYFTOR 

OCH SRIRACHAMAJONNÄS 

Vegetariska burgare gjorda på zucchini, 

mandel och ost serverade med het chilimajo 

och klyftpotatis. Välj gärna det asiatiska 

ströbrödet panko till paneringen för extra 

frasiga burgare. 

4 port Ugn 225⁰ 

Potatis 

900 g mjölig potatis  

3 msk olivolja 

salt, peppar 

Burgare 

200 g zucchini (1 liten) 

2 dl sötmandel 

3 dl riven prästost 

2 klyftor vitlök, rivna 

2 ägg 

1 msk japansk soja 

1½ dl ströbröd 

ströbröd till panering, gärna panko 

smör 

olja 

Dressing 

1½ dl majonnäs 

3 msk ketchup 

1 klyfta vitlök, riven 

1 - 4 tsk sriracha (beroende på hur het 

dressing man vill ha, Sriracha är en stark 

chilisås) 

4 hamburgerbröd (gärna briochebröd) 

4 krispiga salladsblad 

2 tomater, skivade 

2 ättiksgurkor, skivade 

rödlök, skuren i tunna ringar 

Gör så här 

Börja med att klyfta potatisen. Lägg i en 

ugnssäker form och vänd i olivolja, salt och 

peppar. Tillaga i ugnen i 25 minuter. Riv 

zucchinin grovt. Salta och låt stå i 10 minuter. 

Krama sedan ur all vätska. Knäck äggen i en 

bunke och vispa ihop med soja och riven vitlök. 

Häll på 1½ dl ströbröd och låt svälla i 5 minuter. 

Lägg mandel i en mixer och kör till smulor. Häll 

över i bunken och blanda i urkramad zucchini, 

riven ost och svartpeppar. Låt smeten vila i 10 

minuter. Rör samman alla ingredienser till 

dressingen. Forma smeten till 4 biffar. Vänd i 

ströbröd och stek i smör och olja till gyllene på 

båda sidor. Värm hamburgerbröden i ugnen i 

några minuter. Lägg i vegoburgarna, dressing 

och det gröna. Servera med den rostade 

potatisen. 
 

HALLOUMI STROGANOFF 

Gör en vegetarisk variant av klassikern korv 

stroganoff och byt falukorven mot halloumi - 

jag lovar succé! En vadagsräddare som hela 

familjen kommer tycka om. 

4 port 

400 g halloumi 

1 gul lök 

2 röda paprikor 

olja, till stekning 

3 msk tomatpuré 

200 g champinjoner 

1 msk japansk soja 

2 msk koncentrerad grönsaksfond 

1½ dl vatten 

3 dl grädde 

1 msk vitvinsvinäger 

½ kruka gräslök 

alt, svartpeppar 

Servering 

4 port ris 

gräslök, finskuren till garnering 

Gör så här 

Koka riset enligt anvisningar på förpackningen. 

Skär halloumin i mindre bitar. Fräs halloumin i 

het stekpanna tillsammans med lite olja. Lyft 

ur och lägg åt sidan. Skala och skiva löken. 

Dela, kärna ur och skär paprikan i mindre bitar. 

Skiva champinjonerna. Fräs lök och paprika i 

olja i stekpannan. Tillsätt champinjonerna och 

fräs ytterligare några minuter. Tillsätt 

tomatpurén och fräs ytterligare någon minut. 

Häll på fond, vatten, soja och vinäger. Låt koka 

upp. Sänk värmen och slå på grädden. Sjud i ca 

10 minuter tills såsen kokat ihop. Rör ner den 

stekta halloumin. Smaka av med salt och 

peppar. Servera med ris och finskuren gräslök. 

Även den här månaden har jag satsat på 

nya vegetariska recept. Själv har jag 

börjat att laga allt mer vegetariskt och då 

upptäckt att det inte alls är så svårt att 

laga god mat utan kött, köttprodukter 

eller fisk några dagar i veckan. 

 

Smaklig måltid önskar Christina J 



Välkomna till 
”Vita husets”  

Bed & Breakfast 
på sydöstra sidan av 

Vinön! 
 

Vi har totalt 8 sängar. 
 

 

 

 

 

 

För 300 kr/person och dygn ingår lakan, badlakan, frukost och 

städning, 150 kr/dygn för barn under 15 år. 

 

Bokning på tele 073 290 50 20 eller Birgitta.framtiden@live.se 

mailto:Birgitta.framtiden@live.se


 

 

 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 

  
               Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen på 

o-bladet@vinon.se så det kan komma med i Ö-bladet 

Se även anslagstavlorna på Vinön!  

vecka 14 1 måndag   

 2 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                                         
 3 onsdag 18.30 Tjejträff 

 4 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan  obs anmälan                                                              

 5 fredag   

 6 lördag 13.00 Årsmöte Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 7 söndag 
13-17 

16 -17 

Våffelstugan öppen hos fam. Johnsson 

Biblioteket öppet  

vecka 15 8 måndag                                                                                                                                              Sophämtning                                                                                                                                                                                                                                                   

 9 tisdag 18.00 Information från Eon i skolan, se brev du fått Obs anmälan! 

 10 onsdag 18.30 Tjejträff 

 11 torsdag   

 12 fredag   

 13 lördag 14.30 Vinöcirkeln 

 14 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

vecka 16 15 måndag   

 16 tisdag    

 17 onsdag 
14.00 

18.30 

Öppet hus i Missionshuset 

Tjejträff 

 18 torsdag 12.30 Lunchservering i skolan obs anmälan                                          Skärtorsdagen                                   

 19 fredag                                                                                                        Långfredagen 

 20 lördag                                                                                                        Påskafton 

 21 söndag                                                                                                        Påskdagen                                   

Vecka17 22 måndag 10.00 
Vandring från färjeläget med start kl 10.00 till                                              Annandag påsk                 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt - kaffe                              Sophämtning       

 23 tisdag   

 24 onsdag 18.30 Tjejträff 

 25 torsdag 18.00 Redaktionsmöte 

 26 fredag   

 27 lördag   

 28 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

vecka 18 29 måndag  Zonterapi och massage Elisabeth Behr - tidsbeställning 

      
 30 tisdag 20.00 Valborgsmässofirande se annons                   Konungens födelsedag   Valborgsmässoafton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Maj 1 onsdag 16.30 Årsmöte Norra byalaget                                                                          Första maj                                                                                           

 2 torsdag   

 3 fredag   
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	01- Framsida Ö-bladet april 2019
	02  - Redaktionstexten april b
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