Några ord från redaktionen …
Nu i början av mars känns det som om vi redan är i skarven mellan
vinter och vår. Isen håller på att gå upp och vi hör vår‐fåglar sjunga sina
trudelutter som är typiska för den här tiden. Jag tror det är många med
mig som ser fram emot att få lite färsk gös sen när isen har gått upp och
fiskarna kan få i sina båtar och sina redskap. ”VABruari” är över och det
är flera vinöbor som kanske inte varit hemma för vård av barn VAB, men
flera har haft rejäla förkylningar och till och med influensa. Vi får hoppas
att mars med sina vårvindar blåser bort allt virus.
Ö‐bladet för mars berättar om att vi kan se fram emot en månad med möten och sammankomster,
läs kalendariet och se vad som passar just dig! I äldre tider firades påsken med ägg‐sexa där det sägs att det åts
stora mängder ägg. Numera har vi en påskfest att se fram emot den 28/3 i skolhuset. Det är Mona som tar
emot anmälningarna, det finns begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller.

I mars (1/3 – 31/3) säger bondepraktikan
I mars månad skall man sig ofta tvätta och bada,
och är godt att bruka söt drick, som mjöd och annat sådant,
men vakta dig väl för kall dricka

Viktigt om mars





På en torr mars följer vanligen en vacker vår
Kalla nätter åtföljs av våta dagar eller dagar med snö och köld, som dock icke bliva långvariga
Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj
Dagarna omkring vårdagjämningen (21,e mars) äro vanligen stormiga

Med dessa visdomsord önskar vi i redaktionen för Ö‐bladet en trevlig månad
Vi som har gjort Ö‐bladet denna månad är Mariann (annonser) Elin (kalendariet), Christina (recept), bidrag
från, Ulf, Åsa, Catrine, RoseMarie. Tryckare är UllaLena och Sune ser till att det kommer i våra brevlådor.
Eva sätter ihop allt till PDF och skickar ut det. Birgitta har hjälpt till i redaktionen. Bilderna i månadens Ö‐blad
är tagna av Eva Widlund, Catrine Neiler, RoseMarie Hellén.

/Månadens redaktör RoseMarie Hellén
Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i Ö‐bladets blåa postlåda vid dörren till skolan.
Datum som gäller: 15 varje månad – annonser, 25 varje månad – 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 2015 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

Medlemsavgiften för 2015 är 100 kr för enskild och 200 kr för familj.
När ni betalar in avgiften på pg 46 94 70 ‐9 ange också era namn.
Från och med det år man fyller 18 år måste man ha eget medlemskap.

Som medlem i föreningen stöder Du arbetet för en levande ö genom:


Utgivningen av månadstidningen Ö‐bladet
Ö‐bladet delas ut i brevlådorna på Vinön. Det går att få Ö‐bladet skickat till en annan adress om
man lämnar frankerade (dubbelt porto) och adresserade kuvert märkta med månadernas namn.
Kuverten lämnas på Ö‐kontoret i skolan. Förutom en pappersvariant görs en elektronisk. Denna
skickas ut via e‐post till alla som har anmält sin e‐postadress.



Bevarandet och användandet av Vinöns skola som en levande hembygdsgård.
I skolhuset finns en tvättstuga i källaren, med två tvättmaskiner och en elmangel. Det finns dusch
och vävstuga. På övervåningen finns ett bibliotek med ett visst fast bokbestånd och ett som byts
ut. Det går även bra att beställa böcker som man vill låna. På ö‐kontoret kan man, mot en avgift,
använda sig av datorerna, kopiera och laminera. Stora salen används för olika möten. Här finns
också en mindre del av våra utställningar om Vinön. Sommartid finns museiboden öppen, den
som fick namnet Fornboa under en omröstning vid elfesten 2012.



Bevarandet och användandet av Missionshuset som en kyrkosal och en lokal för större möten.
I Vinöns Missionshus håller Svenska kyrkan gudstjänst en gång i månaden och har även Öppet
hus‐ verksamhet. Missionshuset används också för bröllop, dop och större möten på ön.



Arrangemang som valborgsmässofirande, midsommarfirande m.m.
Målsättningen är ett arrangemang varje månad. På sommaren blir det flera aktiviteter i samband
med att det är konstutställningar och hantverksförsäljning i skolhuset/missionshuset.



Arbetsgrupper och projekt för öns utveckling
Olika projekt har bedrivits genom åren. Nu finns flera arbetsgrupper vilka redovisar sitt arbete
regelbundet i Ö‐bladet. På Vinöns hemsida finns blandad information om Vinön. www.vinon.se

Som medlem i föreningen får du rabatt:
‐ när du hyr skolans lokaler

‐ när du använder tvättstugan i skolan

‐ när du hyr släpkärran

Hembygdsföreningen är medlem i två olika förbund:
Skärgårdarnas Riksförbund och Bygdegårdarnas Riksförbund
Styrelsen för 2014:
ordf. Peter Kumlin
vice ordf. Mona Blixt
sekr. Åsa Ödman
vice sekr. Catrine Neiler
kassör Solveig Eriksson

Yvonne Karlsson
Eva Widlund
Birgitta Åberg Andersson
Kenneth Karlsson
Bernt Forsberg

Suppleanter:
Anders Ekblad
Kerstin Stenberg
Aina S Bye

Adress: Vinöns Kultur‐ och hembygdsförening, Vinöns skola, 715 93 Vinön Tel: 019 – 44 81 01
till Ö‐bladets redaktion
till Vinöns Kultur‐ och Hembygdsförening

o‐bladet@vinon.se
hembygdsforeningen@vinon.se

Timmertransporterna
Följande har kommit till redaktionen…
”Den omfattande avverkningen på Vinön innebar att det i somras och under hösten var så
många timmertransporter att övrig trafik tidvis hindrades från att resa. Trafikverket valde då
att av rederiet köpa extratransporter nattetid. Det ingår dock inte i Trafikverkets uppdrag
och det finns således inte heller medel i anslaget för att genomföra den här typen av
transporter. Vi kommer i framtiden inte beställa extraturer för att lösa timmertransporterna.
Jag vill därför vädja till
skogsägare på Vinön att till
kommande säsong tillsammans
med virkesköpare planera
transporterna så att de inte
blockerar för övrig trafik.”
Med vänlig hälsning

Staffan Eriksson
Nationell färjesamordnare

Lekplatsen vid skolgården.
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har gett RoseMarie
och Catrine i uppdrag att ta fram en plan på förnyelse av
lekplatsen vid skolgården. Lekredskapen har blivit lite
dåliga och behöver ses över. Då lekplatsen är väldigt
uppskattad, särskilt sommartid, behövs en översyn och
lite förnyelse. De som har idéer och förslag vad som är
önskvärt på lekplatsen får gärna höra av sig till oss.
Hälsningar RoseMarie!

Efter önskemål…

Våfflor på våffeldagen den 25/3 kl. 14.00
UllaLena gräddar våfflor i skolan och alla som vill komma
är välkomna på ”vaffler”!
Föranmälan senast måndag 23/3 till Ulla‐Lena 44 81 07
Välkomna!

Nu finns olika sorters vinterpotatis i lös vikt eller 5 och
10 kg påsar. I slutet av månaden dvs när påsken
närmar sig kommer påskblommorna!
För dagsaktuell information eller önskemål ring
tel. 019-44 80 50 eller 070-370 59 50.

Varmt välkomna
Mona Blixt

Den mobila hälsomottagningen
kommer tisd 3 mars och därefter tisd. 31 mars.
Tidsbeställning mån – fred kl. 10-12 och 13-15

Tel. 019 – 602 30 21.

Massage
Elisabeth Behr
zon- och massageterapeut

kommer till Vinön onsdag 18 mars
Tidsbokning Tel 070-399 58 08
telefontid 8.00 - 9.00

Fritidsbåt köpes!
Fritidsmotorbåt/Hardtop, ca 5 m. Ej renoveringsobjekt.
Sylvia Lundholm Tel 070-664 99 55
e-post: sylvia.lundholm@tele2.se

Hjälp Vinöbarnen att få en reskassa och få nya underkläder!
Under våren planerar Hampetorps skola att göra en skolresa till Astrid
Lindgrens värld. För att få ihop en reskassa och kunna genomföra
denna resa säljer nu barnen/föräldrarna underkläder av märket New
Body. Underkläderna är av bra kvalitet och många av er har nog stött
på dem tidigare. Så om du som läser detta är intresserad av att köpa
strumpor, t‐shirtar, kalsonger, trosor och träningskläder så hör av dig
till ett barn som går i Hampetorps skola eller en förälder. Vi kommer
förmodligen även att gå runt och sälja en del.
Tack för att ni hjälper barnen kunna genomföra en rolig resa till Astrid Lindgrens värld!
Hälsningar föräldrarna till barnen som går i Hampetorps skola genom RoseMarie!

FÄRSKA VINÖÄGG
hos
Peter och Carina
Tel 019–44 80 33

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan
beställas alla dagar hos
Pris
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

kaffetårta
160:190:220:265:-

smörgåstårta
250:-_
300:350:420:Ring Sten 070-239 02 11, 019-44 80 15

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat
på möten eller privata tillställningar som födelsedagsfester, dop mm.
Bokning och förfrågningar: Yvonne Karlsson tel. 019 – 44 80 57, 073 – 928 04 05
Veronica Persson tel. 070 - 743 82 45.
Hemsida: www.vinokonferenser.se
E-post: info@vinokonferenser.se

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Att höra fåglarna kvittra igen
Yvonne K

Vi är glada över att Ingemar och
Jonas sågat ner tallarna på
skolgården och att Bernt och David
hjälpt till med grenarna
Genom styrelsen VKHF

Tack till UllaLena för att du fixade en
trevlig råraks-lunch
Genom styrelsen VKHF

Hyra 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.
Kostnader:
Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:‐ Övriga 500:‐
Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:‐ Övriga 2000:

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

Vinöns Bibliotek
Har öppet söndagar 16-17
Fika till självkostnadspris

Välkomna hälsar Yvonne!

Lördag 28/3
kl. 18.00
samlas vi i skolan för
en gemensam påskbuffé.
En del överraskningar för barn och vuxna samt åror
med fina priser utlovas!
Pris 120 kr/vuxna, 20 kr/barn.
Begränsat antal platser.
Anmälan snarast men senast 22/3
till Mona Blixt tel. 019-44 80 50 eller 070-370 59 50
VKHF/Tjejgruppen

Konstnärer och hantverkare
Vill du ställa ut eller vara med på försäljningen
i Missionshuset under sommaren?
Kontakta UllaLena Andersson
tel. 019-44 81 07 vardagar kl. 9 – 14.

Nomineringen av årets sjöräddare
Vi har fått se mycket av Vinön i olika tidningar och på tv de
senaste veckorna. Ö-bladet uppmärksammade i oktober den
mycket lyckosamma räddningen av en kvinna som fått en allvarlig
allergichock av ett getingstick. Det är väldigt roligt att vår lilla
sjöräddningsstation i Hjälmaren fått denna nominering, genom
den insats som Rikard Widlund m.fl. gjorde.
I fredags avgjordes det på Båtmässan och utmärkelsen som
Årets sjöräddare gick inte till Hjälmaren utan till RS Stockholm.
Nominering av RS Hjälmaren har dock gett fokus på frågorna om
blåljus i sjön och här på Vinön.
/Rosie
Läs mer på Sjöräddningssällskapets hemsida
vilka som vann: http://www.sjoraddning.se/aktuellt/har-ar-arets-sjoraddare/
vilka som var nominerade: http://www.sjoraddning.se/press/#/

Sjösäkerhet stod också på schemat för kursträffen i helgen
Det var den andra träffen för årets kurs i utomhuspedagogik. Temat var
VINTER, men det blev med en dragning mot vår. Ett inslag handlade om
iskunskap, bland annat om förrädiska vårisar. Hur använder man
räddningsredskapen om det händer något. Det är en kunskap som förvärvas
genom övningar. Det var perfekt is för dessa övningar.
Var ska isdubbarna sitta? Hur används de? Hur används en ispik? Var är isen
svagare? Vad påverkar kvalitén av isen? Ja det finns mycket att lära på
temat iskunskap men det viktigaste är den praktiska övningen.
Eva Widlund

Denna månads trädgårdsida ska handla om vintersådd. Det är nästan så att det känns som
om vintern börjar ta slut men lite kallt kommer det väl vara i en månad till i alla fall.
Såmetoden jag vill presentera går ut på att man sår fröer som man tror kan klara det och sen
ställer ut dem i snön… Det låter knasigt men många växter klarar av det. Det som behövs är
krukor eller någon form av kärl med hål i botten man ska täcka över sådden med
genomskinlig plastfolie eller plastpåse. Det är viktigt med hål i botten och i locket. Eller så
kan man ta en bytta som det varit någon slags frukt i som har ett lock som är genomskinligt.
Själva krukan blir som ett litet växthus. I krukan läggs jord och frön efter anvisningar, vattna
och ställ ut, överflödigt vatten måste kunna rinna ut och syre måste kunna komma in
uppifrån. När det blir varmare får man titta till odlingarna så att det inte blir för varmt för de
små plantorna. Vitsen med att göra så här är att många inte har oändligt med utrymme på
fönsterbräden, under växtlampor och i uppvärmda växthus. De växter som man kan göra så
här med är växter som man vet självsår sig och är en smula härdiga. Exempel är: aklejor,
blomsterkrasse, borstnejlika, lejongap, paradisblomster, ringblommor, solrosor, stockros,
vallmor. Värt att prova är också frön från tomater, olika perenner, buskar och träd, det är
bara att prova det man tror kan funka.
Idén om vintersådd kommer från Ulla Hasselmarks Fröbok. Jag har tänkt prova att så lite och
se om det är något som kommer upp eller ej.
Det kanske är fler med mig som har lite fröer
kvar från tidigare år som man kan tänka sig att
slösa lite med. Det känns som en spännande
metod som inte kräver så stor ansträngning. I
boken sägs det att den här metoden för sådd
är populär i exempelvis Kanada vilket jag kan
tänka mig eftersom de har ett ganska strängt
klimat. Det gör också att perioden för sådd blir
längre eftersom man kan börja tidigt att så.
Plantorna kommer ju inte att behöva
avhärdning för de är ju redan ute och när det
är dags för omplantering så ger man dem bara
samma förutsättningar som de hade i så‐krukan. Det är en härlig tid vi går till mötes även
med sådd inomhus, att se det man så spira i skir grönska.
På bilden syns en citroneukalyptus som har en fantastisk förmåga att samla vackra
vattendroppar med hjälp av sina nästan håriga blad.

Lycka till nu med sådden och odlingarna!
Önskar Rosie!

Öppna landskap
Möte
tisdagen den 17 mars
Kl: 19,00 I skolan

Så var det dags igen! Denna gång tänkte vi kartlägga markägarna på
Vinön, och skriva ihop en kontaktlista. Så att vi lättare kan komma i
kontakt med de som äger de marker som är intressanta för de
verksamheter som kommer upp.
Rosie vill även bjuda in de som förädlar vinöprodukter och diskutera
försäljning.
Välkomna!
Catrine Neiler
– öppna landskap, Vinöns kultur och hembygdsförening

mässa i Örebro
Det blev en riktig familjedag på Conventum på alla hjärtans dag. Det fanns många aktiviteter som
barnen tyckte var roliga bl.a. en repstege ända upp i taket. När man hade klättrat ända dit upp skulle
man plinga i en klocka och då blev man nerfirad i en lina, ett riktigt äventyr för dom som vågade.
Sedan fanns det en simulator där man kunde köra racerbil. Efter att jag hade haft en tävling så blev
jag åksjuk. En känsla kusligt nära verkligheten. Med smakprov i nästan alla montrar kunde man äta
sig mätt på en oförskämt billig kostnad av 75kronor, vilket var entré priset minus rabatten som vi
erbjöd våra kunder i förra numret av Ö‐bladet.
Det var ca 3000 personer som valde att besöka Travel & Taste mässan 2015. Det är 1000 st fler mot
förra årets 2000 besökare. Sedan var det också fler utställare i år än förra året. Nedan följer en lista
på alla 102 företag som var med.
Vi får se om vi får med oss fler företag nästa år som vill marknadsföra sig själva och Vinön som resmål.

Travel & Taste mässan
conventum 14/2 2015

Utställningslista monternummer och utställare

1
2
3-5
6
7
8-11
12-13
14
15
16
17-22
23
24
25
26
27
28
29
30-31
32
33-34
35-36
37
38
39
40
41-44
45
46
47
48
49-59
60
61
62
63
64
65
65

Utställare
Wonderful Wine-Portugal
Marin & Fritid
Goda Rum
Helylle of Sweden
Destination Örebro län
Arboga-Plats för inspiration
SPF Seniorerna
Länsförsäkringar Bergslagen
Swedish Sim Event
COOP
Swedish Sim Event
Kanebo Event
Kalason Catering
Smörgåsbutiken
Katrinelund i Hjälmaren AB
Virginska skolan
Motionsform Itrim
Restaurang Brändåsen
Sikfors Herrgård
Destination Bergslagen
Aktivera Ösjönäs AB
Tallhöjden Event
Vinöns Värdshus
Vinöns Nya Café
Sundbyholms Slott
Aktivera Ösjönäs AB
Villa Fridhem
Hotel PerOlofGården
Lekhyttans Kök & Kiosk
Parken Zoo i Eskilstuna AB
Aktivera Ösjönäs AB
Utställare
Utställare
Utställare
Stadsträdgården Restaurang & Café
Utställare
Vänerbuss
Birka Cruises

66
67
68
69
70
71
72-73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
82
83-84
85
86
87
88
89
90
91
92-93
92-93
92-93
94
95
96
97
98
99
99
100
101
102

Solresor i Sverige AB
Tallink Silja
Utställare
Reiduns Café
BIG EAT & Drive Inn
Götlunda Deli AB
Svea Exchange AB
Serbiens Turistbyrå
Örebro Ost
Oliv & Te
Amano
Coop
Lasses Resor
Coop
Scandorama G&K
Viking line Skandinavien AB
Charterbuss
Contour Air
Örebro Airport
Nanny Belle
Örebro Segelflygklubb
Änglahusets Hunddagis & Hundpensionat
TICKET
Ving
Booking.com
Resia
Swanson's
Royal Caribbean Cruise Line
Thabela Travel
Big Travel
Capio Läkargruppen
Fritidsresor
Ballongflyg i Örebro
SMV Husvagnar
Jonsson Bil
Lindbergs Buss
Årstid Blommor & Inredning
CE Inne Ute

Boka in till nästa månad:

Årsmöte för Vinöns kultur och hembygdsförening
den 19/4 kl. 13.00
Fika efteråt
-------------------------------------------------------------------------------------------

Nu när vintern är slut så
kommer mycket av vinterns
hemligheter fram!
Vilken bild är det som vi vill ge
av Vinön till våra besökare!
Ulf J

Önskas köpa
3-fas elmätare
Ulf Johnsson
019 448011 / 0706 747 654

TURLISTAN i repris med NY INFO
Förklaring till turlistan som fanns i förra numret av Ö‐bladet:
En stjärna* vid busstiden betyder att det finns förbindelse med Stockholm på hyfsad tid. Då är det
byte till tåg i Örebro respektive Vingåker. Någon tur går via buss till Hallsberg. (*) betyder att det är
längre restid till Stockholm, men det kan ju ändå vara intressant på helgen. Hur det ser ut exakt med
restid och väntetider ser man på www.resrobot.se .
En rättelse: Den tur som färjan vill köra på söndagar som ordinarie tur är 15.45/16.15, jag råkade
skriva fel tid i förra Ö‐bladet.
Åsa

KOKT KYCKLING HÖNA BULJONG
Kokt kyckling eller höns kan du använda som
bas till grytor, pajer, pytt, soppor, wok med
mera. Gott att göra currysås med
kycklingbuljong och ris eller örtsås med
grönsaker och rostade rotfrukter. Kokt
höna ger godare buljong - hönsbuljong - och
sås men måste koka längre än kycklingen.
4 port kokt kyckling eller höns
1 kyckling eller höna, färsk eller tinad
ca 1½ liter vatten
1 morot
½ purjolök
1 gul lök
1 dl grovhackad rotselleri
1 msk salt
5 vitpepparkorn
2 lagerblad
några persiljestjälkar (valfritt)
Gör så här
Lägg kycklingen eller hönan i en stor gryta
och slå på kallt vatten. Låt koka upp och häll
av vattnet. Hacka och skala under tiden de
andra ingredienserna som ska i koket. Slå på
nytt vatten så att det täcker och tillsätt
alla ingredienser. Koka på medelvärme i ca
45 minuter för en kyckling och 1½-2 timmar
för höns. Skumma då och då. Sila av
buljongen i en annan kastrull till såsen. Spara
buljongen. Skumma bort fettet. Låt
kycklingen svalna innan du plockar av skinn
och kött. Dela köttet i grova bitar.

Nu har du kokt kyckling- eller hönskött samt
buljong att som bas till grytor, pajer, pytt,
soppor, wok med mera. Exempelvis kan du
laga currysås på buljongen och stuva köttet
till currygryta och servera med ris och
mangochutney samt grönsaker som kokt
broccoli.
CHICKEN À LA KING
4 port
4-5 dl kyckling, skuret kött från kokt, stekt
eller grillad kyckling eller kokt höns
200 g champinjoner, färska, frysta eller på
burk
1 msk margarin eller smör
3 msk vetemjöl
3 dl vatten + ev svampspad
1-2 dl grädde
1 hönsbuljongtärning el 1½ msk fond

1 paprika, röd eller grön
peppar
soja
Gör så här
Skär köttet i små bitar, skinnet bör tas
bort. Borsta färska champinjoner, skölj dem
om det behövs och skiva dem. Häll av och
spara spadet från burksvampen. Lägg
svampen i en gryta och låt det mesta av
vätskan koka in, innan fettet läggs i. Fräs
svampen 5-10 min. Strö över mjölet och rör
om. Späd med vatten, ev svampspad och
grädde under omrörning. Tillsätt smulad
buljongtärning och koka 3-5 min. Dela, kärna
ur och hacka paprikan. Blanda kött och
paprika i grytan. Hetta upp. Smaka av, ev
med lite peppar och äkta soja. Serveras med
ris och en sallad.
VINBRÄSSERAD TUPP - COQ AU VIN
Mustig gryta med tupp, alt kyckling, i
huvudrollen. Fågeln brässeras länge i vin som
smaksatts med såväl chili, timjan, lök,
champinjoner och sidfläsk. Servera med
kokt eller ugnsstekt potatis.
4 port
Ugn 225°
1 kg färsk tupp eller kyckling
2 msk vetemjöl
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
3 msk smör
3 dl vitt vin
3 dl vatten
2 msk kycklingfond
1/2 urkärnad och finhackad röd peppar
1 tsk torkad timjan
1 lagerblad
1 finhackad vitlöksklyfta
12 pärl- eller schalottenlökar
150 g champinjoner
140 g bacon eller rökt sidfläsk
2 msk majsstärkelse (Maizena)
2 msk finhackad persilja
Potatis
800 g fast potatis (med skal)
1 msk olja
salt och peppar
Gör så här
Stycka tuppen eller kycklingen i 8 bitar (för
4 port). Blanda mjöl, salt och peppar på ett
fat och vänd tuppen i mjölet. Bryn bitarna i
smöret i en stekpanna. Lägg dem i en stor

gryta. Tillsätt vin, vatten, fond, chili,
kryddor och vitlök. Låt småkoka under lock
ca 1-1½ timme, kanske något mer för höns
eller tupp. Skala löken och ansa svampen,
skär dem i fyra delar. Bryn lök, svamp och
bacon i omgångar i en stekpanna. Lägg åt
sidan. Blanda det i grytan när det återstår
10 minuter av koktiden. Red av såsen med
majsstärkelse utblandat i vatten.
Tvätta potatisen och dela den på mitten.
Blanda den med olja, salt och peppar på en
plåt. Rosta potatisen mitt i ugnen ca 30
minuter.
Servera med potatisen och toppa med
persilja.
RASKARUMS TUPP MED KRONDILL,
KANTARELLER OCH SPARRIS
Tupp i gryta med krondill, kantareller,
rotfrukter och sparris. Mums!
4 port
500 g skinnfria lårbitar av tupp, gärna den
nedre delen
300 g kantareller
3 schalottenlökar
1 sommarvitlökar
1 kvarts selleri
1 persiljerot/palsternacka
1 knippe krondill
10 gröna sparrisar
2 dl torrt vitt vin
6 dl vatten
2 dl grädde
2 msk smör
2 msk olivolja till stekning
salt och peppar
Gör så här
Ansa och skala rotfrukterna. Skär ner i lite
grova slantar, inte så noga. Halvera vitlöken,
finhacka löken. Ta hälften av kantarellerna
och hacka dem grovt. Spara de fina till
servering. Skär av knopparna från sparrisen
och slanta ner stjälken. Sätt en stor gryta
på spisen, fräs kantarellhacket i olivolja
tillsammans med vitlök och schalottenlök,
selleri och persiljerot. Salta och peppra
låren och lägg ner de i grytan, häll på vinet
och låt det få koka ner. Häll sedan i vattnet.
Ta hälften av krondillen och stoppa ner
dillkronorna i koket för att ge smak. Låt
sjuda i 20-30 minuter. Ta upp dillkronorna
och tillsätt grädden, smaksätt med salt och

peppar. Låt sjuda i ytterligare 20-30 min
eller tills köttet lossnar lätt från benen.

Stek på kantareller och sparrisknoppar. Plocka
krondillen i fina buketter, toppa sedan grytan
med detta innan servering. Servera rätten i
djupa tallrikar.
BJÖRNBÄRS- ELLER HALLONPAJ
En väldigt god och lätt smuldegspaj att göra
och smuldegen är såå himla god!
ca 6 port
Ugn 225°
Pajdeg
100 g smält smör
3 dl vetemjöl
1 dl havregryn
2 msk socker
2 tsk vaniljsocker
½ dl hackade hasselnötter
Fyllning
1 liter björnbär el hallon
½ dl socker
2 msk potatismjöl
Gör så här
Blanda alla torra ingredienser till pajdegen,
häll i det smälta smöret och blanda till en
grynig massa. Lägg i bären i en välsmord
pajform, strö över socker och potatismjöl.
Strössla på pajdegen över bären. Grädda
mitt i ugn i ca 25 min.
Serveras med vaniljsås eller vaniljglass.
GRYMT ENKEL BÄRDESSERT
Väldigt lättlagad men jättesmarrig!
4 port

Ugn 200°

250 g kesella vanilj
250 g kesella jordgubb/lime
225 björnbär, färska eller frysta
225 g hallon, färska eller frysta
6 msk råsocker
Gör så här
Blanda samman de två kesellasorterna i en
skål. Lägg upp bären i 4 portionsskålar.
(Bären behöver inte tinas.) Klicka över
kesellablandningen. Strö över råsockret
jämt fördelat över Kesellan. Gratinera ca 10
- 15 minuter eller tills anrättningen fått fin
färg.
Vad gör man med höns eller tupp? Jo man lagar härliga rätter
med mycket smak. Var bara beredd på att hönsen/tupparna
tar mycket längre tid att tillaga än kyckling, men oj så mycket
mer det smakar. På Vinön kanske man kan köpa höns eller tupp
av någon.
Smaklig måltid önskar Christina J



vecka 9

1
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2
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söndag
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vecka 11

mars 2015

Kurs i Utomhuspedagogik lö-må
16 -17 Biblioteket öppet
kurs
Hälsobuss till Vinön- tidsbokning
18.00 Brandövning
14.30 Öppet hus
19.00 Tjejträff – må bra kväll

Beställ mat!

13.00 Styrelsemöte VKHF
16 -17 Biblioteket öppet -fika

Internationella kvinnodagen
Sophämtning
Beställ mat!

10 tisdag
11 onsdag

19.00 Tjejträff – Jos kväll

12 torsdag

Kronprinsessans namnsdag

13 fredag

vecka 12

14 lördag

14.30 Cirkeln – ”Vinön förr”

15 söndag

16 -17 Biblioteket öppet – fika

16 måndag
Beställ mat!

17 tisdag
18 onsdag

19.00 Tjejträff- handarbete Zonterapi och massage med Elisabeth Berh- tidsbokning

19 torsdag
20 fredag
21 lördag
22 söndag
vecka 13

14.30 Cirkeln – ”Vinön förr”
10.00 Gudstjänst Mikael Schmidt-kaffe
16 -17 Biblioteket öppet –fika

23 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

24 tisdag
25 onsdag

14.00 Våfflor i skolan – anmälan till Ulla-Lena senast 23 mars

26 torsdag
27 fredag

vecka 14

28 lördag

18.00 Påskbuffe

29 söndag

16 -17 Biblioteket öppet –fika

30 måndag
31 tisdag

april

Sommartid börjar

Hälsobussen till Vinön- tidsbokning
18.00 Brandövning

Beställ mat!

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

Långfredag

4

lördag

Påskafton

5

söndag

skärtorsdagen

16 -17 Biblioteket öppet –fika

Påskdagen

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

