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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
  
Denna månad inträffar två händelser som är värda att uppmärksammas. 
 
Skottdagen den 29 februari är den extra dag som inskjuts varje skottår.  
Fram till och med 1999 räknades i Finland och Sverige den 24 februari som 
skottdagen men sedan 2000 infaller skottdagen den 29 februari. Anledningen  
till att skottdagen ligger i slutet av februari snarare än vid slutet av året är att 
den gamla romerska kalendern började med månaden mars. Skottdagen 
placerades alltså i anslutning till romarnas nyår. 
 
Skottår är ett sätt att hålla årstiderna på plats i kalendern. Eftersom det tropiska 
året (årstidsåret) är cirka 365,2422 dagar långt går det inte att ständigt använda 
365 dagar i kalendern. Inom loppet av 100 år skulle årstider, datum för solstånd och dagjämningar med 
mera annars förskjutas mer än 24 dagar i kalendern. Genom att vart fjärde år öka årets längd med en dag 
kan kalendern hållas någorlunda i fas med årstiderna. Extradagen kallas skottdagen och dess datum är den 
29 februari.  
 
Inom europeisk äldre tradition påstås det ha varit tillåtet för kvinnor att fria till ungkarlar under hela 
skottåret. Legenden berättar att det var Irlands skyddshelgon S:t Patrick som blev en tidig 
jämställdhetsapostel när han bestämde att kvinnor kunde få fria en dag vart fjärde år. Det fanns från 
medeltiden ända fram till 1800‐talet en oskriven lag på de Brittiska öarna som sade att den man som 
avvisade en friare under ett skottår var tvungen att ge henne en kyss samt ett silkeslinne eller ett par 
handskar. Enligt gammal tradition får giftassugna kvinnor bara fria på skottdagen. Och då har damerna 
trumf på hand. Den man som tackar nej bör dra sig ur med hjälp av en dyrbar gåva. 
 
Alla hjärtans dag är en temadag som firas den 14 februari varje år och har sitt ursprung i traditioner som 
uppstod kring helgonet Sankt Valentin under medeltiden i Frankrike och England. Den kallas därför också 
Valentindagen eller Sankt Valentins dag. Firandet av ett helgon med namnet Valentinus den 14 februari 
började inom den katolska kyrkan redan i slutet av 400‐talet. Kopplingen till romantik och kärlek uppkom 
först under medeltiden och uppstod möjligtvis genom en folklig föreställning om att fåglar i mitten av 
februari sökte och fann sin partner. Detta inspirerade pojkar och flickor att fundera på vem som skulle bli 
deras Valentin, det vill säga vem som de skulle hålla ihop med minst ett år framöver. Även i Sverige har 
seden att på lek para ihop flickor och pojkar funnits men i tradition varit förlagd till pingsten. I Sverige har 
firandet av S:t Valentin och Alla hjärtans dag inte förekommit i någon större utsträckning förrän på 1960‐
talet. NK‐varuhuset försökte lansera seden, men det tog tid innan firandet blev mer än det hjärtformade 
gelégodiset. Under 1990‐talet tog dock firandet fart och har funnit sin plats som Alla Hjärtans dag i den 
svenska högtidskalendern. 
 
Fotografer i detta nummer är Eva Widlund och RoseMarie Hellén 
 

Redaktionen genom Eva och Christina 



            januari 2012 
 

Dålig täckning 

Att det är dålig täckning på 

mobilerna här på Vinön har nog 

säkert många märkt. Och det har 

blivit sämre påstår en del. Vad 

ska man ha som fungerar bäst? 

kan man undra. Ulf Johnsson har 

åtagit sig att undersöka detta 

lite mer. 

Dålig samordning buss‐ färja 

Bussen hinner inte ner till färjan 

på eftermiddagar och kvällar.  

De nya bussturlistorna är inte 

synkroniserade med färjan. 

Hembygdsföreningen har tagit 

kontakt med Länstrafikens 

trafikplanerare angående detta. 

Hyra bilkärra på ön 

Hembygdsföreningen har köpt in 

en bilkärra för uthyrning.  

Nils Svensson är kärrvärd.  

Ångbåtsbryggan 

Det har röjts vid ångbåts‐

bryggan förra vintern och i 

höstas. Nu är det dags igen, den 

10 mars är nästa arbetsdag. 

Elen 60 år 

Någon gång under hösten ska 

det bli el‐jubileum. Det är då 60 

år sen strömmen kom till Vinön. 

Vinöns	kultur‐	och	hembygdsförening	har	styrelsemöte	varje	månad,	ofta	långa	möten	då	
det	är	mycket	att	gå	igenom.	Till	varje	nummer	av	Ö‐bladet	kommer	vi	att	lyfta	några	
punkter	för	att	informera	läsarna.	Här	kommer	januari	månads	bidrag	och	två	annonser.	

 

 

3 lysrörsarmaturer + lysrör  
säljes billigt, Intresserad?  

 
Kontakta Yvonne 0739 28 04 05 

 

 

UTHYRNING AV SLÄPVAGN 

Efter att en längre tid ha letat efter ett lämpligt  släp‐

vagnsobjekt, har nu hembygdsföreningen införskaffat en 

släpkärra som är för uthyrning. Vagnen är försedd med en 

täckande plastkåpa och utrustad med tipp.    

Vagnens totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

Kostnader för år 2012: 

Dygnshyra: Föreningsmedlem   180:‐  Övriga 360:‐ 

Veckohyra: Föreningsmedlem   800:‐  Övriga 1600:‐   

Max hyrtid är en vecka. Om ingen annan har bokat kärran 

kan hyrtiden naturligtvis förlängas. 

Före och efter uthyrning besiktigas kärran. 

Låter detta som ett alternativ till att hyra kärra på 

fastlandet, så är du välkommen att ringa vår ansvarige 

släpvagnsförvaltare  Nils Svensson  019‐448028 

 

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening 



 
 
 
 

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor 
 kan beställas som tidigare 

 
Tel  070 - 239 02 11 

 
Sten 

 

 
 

 

 
KONFERENSER i nygammal 
skolmiljö  
 

 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat på 

möten och privata tillställningar t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar 

 

Bokning och förfrågningar:   tel 019 - 44 80 57 

Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05 
Veronika Persson  070 - 743 82 45   
 
e-post: info@vinokonferenser.se Hemsida: www.vinokonferenser.se 

 
 

 
 

 

  FFÄÄRRSSKKAA        
VVIINNÖÖÄÄGGGG  

  
    ffiinnnnss  aatttt  kkööppaa  hhooss  

 
           Peter och Carina 

 

Tel 019 - 44 80 33 



Elisabeth Behr, zon och massageterapeut, 
 
kommer till Vinön  
 
onsdag 1 februari och onsdag 7 mars 
 
Boka tid på  
 
tel  070 - 399 58 08,  tel.tid  8.00 - 9.00 

 
 

 
Program Tjejträffar  18.30 kör vi ett kort gympapass ”lättgympa” 

19.00 fortsätter vi med kvällens program 

 
1 februari film ”Änglagård, tredje gången gillt” 

8 februari spel 

14 februari (tisd) Alla hjärtans kväll 

22 februari nåltovning 

29 februari  Vinprovning (rosévin) Även herrar är välkomna! 
(skottdagen) Anmälan till Christina J, 448011 senast 22 februari 

7 mars film eller spel 

14 mars handarbete/planering 

22 mars (torsd) Bowling 

28 mars ?? 

 
 

 

BBYYAALLAAGGSSMMÖÖTTEE!!  
 
 

Södra Vinöns Byalag 
 

kallar till årsmöte söndag 4 mars  
kl 17.00 i Missionshuset 
 
 

- Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 

 

 Välkomna! 
         Styrelsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Så här i början av år 2012 kan man ses sig om i backspegeln och läsa om något som hände här på Vinön för mer 

än 50 år sedan. Här kommer ytterligare några klipp från Anders och Irenes fina klippbok.         Året var 1958. 

1958



 



BBRREEDDBBAANNDDEETT  PPÅÅ  VVIINNÖÖNN  

Under den senaste tiden har kritiken på internetanslutningar och hastighet avsevärt ökat! 

Vid kontakter med operatörer och nätägare har svaret varit att ADSL‐anslutning inte har gått 

att ansluta eller att stationen har varit full!  

Vid kontakter med Stadsnät Örebro så finns ledig kapacitet i telestationen (10 anslutningar), 

men någon beslutat utbyggnad är inte tagen. Det innebär att de som är intresserade måste 

kontakta Stadsnät/opennet och därigenom skapa ett underlag för utbyggnad!  

Det nät som når flest hushåll och företag är det fasta telenätet som erbjuder bredband via 

tekniken ADSL . Närmare 98 procent av hushållen och 95 procent av företagen nås av detta 

nät 

Vid inkopplingen av fiberkabeln till ön 2005 sa skrevs det i NA 050317 bland 

annat att: 

 Men om man bor långt ifrån fiberkabeln där den drar fram längs 
huvudgatan?  
 
– Ja, då blir de ju längre grävning. Men då kan ADSL‐tekniken vara ett alternativ, det kommer 
också att erbjudas, säger Tommy Karlsson. 
 

På PTS (Post och Telestyrelsen) hemsida har uppkoppling med fiber inte varit möjlig på 

Vinön! Enligt PTS så beror detta på att nätägaren inte har meddelat att fibern är inkopplad 

och var kopplingspunkterna finns. Förhoppningsvis kommer detta att snart rättas till!  

Regeringens mål är att 90 % av Sveriges hushåll och företag skall ha minst 100Mbit/sek 

senast 2020. De resterande 10 % till ”ren” glesbyggd, vilket innebär att i för de flesta 

kommuner gäller 100 %. 

 

För övriga frågor finns STADSNÄT:s hemsida: http://www.stadsnat.se/ 

Har du intresse för fiberanslutning eller andra frågor kontakta  

Stadsnät, Lars Kihlberg på 019‐7614773 / 070‐1607423 

 

För VKHF / Ulf J 



TTRRÅÅDDLLÖÖSS  IINNTTEERRNNEETTUUPPPPKKOOPPPPLLIINNGG  PPÅÅ  SSKKOOLLAANN  

Som ett resultat av kaffeverksamheten i anslutning till bibliotekstiden på skolan beslutade 

VKHF att utöka internetverksamheten på skolan med ett trådläst nätverk. Det är nu 

installerat och taget i drift (tack Petter Widlund). Det återstår dock några ytterligare 

inställningar för full drift. Den gamla routern var en flaskhals, så genom bytet har 

hastigheten fördubblats (från ca 9 mbits/s till ca 20 mbits/s.). 

Avsikten är att den trådlösa uppkopplingen skall vara helt öppen. (något inloggnings‐

förfarande skall inte behövas) 

VKHF 

/Ulf Johnsson 

 

 

Här kommer ett litet lexikon som kan vara bra att ha, så kan man 
hänga med i it‐världen ............... 

 

Äntligen ett lexikon så man förstår vad datanissarna pratar om:  

Backup ‐ ligga på magen       Internminne ‐ anekdot från Kumla 

DVD ‐ det var det      Megahertz ‐ stor biluthyrningsfirma 

E‐post ‐ långsammare än både A‐post och B‐post   Metataggar – fiskekrokar 

Fildelning ‐ en 1/2 liter var      Moderkort ‐ bild på lilla mamma 

Laptop ‐ mössa på same      Plattskärm ‐ när man suttit på kepsen 

Modem ‐ motsats till ödem      SMS ‐ som PMS fast efteråt 

SD‐kort ‐ idolbild på Jimmy Åkesson    USB ‐ landet som kommer efter USA 

Bluetooth ‐ hos den som ätit blåbär  

Gränssnitt ‐ knivslagsmål i Tornedalen 

Hemsida ‐ gavel på huset  



 

Så här års kan man ju syssla med teoretiskt trädgårdsarbete och det passar mig alldeles 
utmärkt. Jag har tänkt slå ett slag för en växt som flera i min bekantskapskrets har kommit 
och pratat med mig om, nämligen Sötflockel eller Stevia rebaudiana. Vad är det då som gör 
denna växt intressant? Jo det berättar man i Runåbergs frökatalog på nätet 

Stevia rebaudiana 
Heter Sötflockel på svenska och är verkligen söt. Det är ämnet Steviosid, som är 300 gånger 
sötare än vanligt socker som gör Stevian till ett uppskattat sötningsmedel över nästan hela 
världen. Det används i t.ex. godis, läsk, yoghurt, juice, bakverk och i åtskilliga hälsopreparat. I 
Japan, där Aspartam är förbjudet, är Steviosid-sötning mycket vanlig. I EU är nu Stevia, efter 
många turer med den mäktiga Aspartamindustrin, godkänt som livsmedel. 
Stevia kommer ursprungligen från Sydamerika och måste förkultiveras och planteras ut när 
jorden blivit uppvärmd här hos oss. Gillar inte temperaturer under 10 C. Plantan blir kring 50 
cm hög och ger massor av söta sågtandade blad som kan användas färska, torkade, pulveriserade 
eller koncentrerad i flytande eller fast form. Den kan övervintra som krukväxt och ge sticklingar 
till våren. 
Steviosid är rena hälsoämnet. Det höjer inte blodsockerhalten, utan tvärtom stabiliserar den. Det 
innehåller inga kalorier och skapar inget beroende och dessutom motverkar det plack och 
tandröta. 
En halv tesked pulveriserade Steviablad motsvarar 2 dl vitt socker. Det finns recept på internet.  
 

SÅDD: Så mycket ytligt (ljusgroende) inomhus i mars-april och låt inte sådden torka ut. Fröna 
gror på 5-10 dagar. Rötterna vill ha gott om plats, så plantera om vid behov. Toppa plantan om 
du vill ha en buskigare växt. Plantera ut när frostrisken är över och jorden blivit uppvärmd på 30 
cm. avstånd. 
 
Jag köpte en fröpåse för några år sedan och sådde och det kom upp plantor men jag visste 
inte riktigt hur jag skulle använda dem så de blev aldrig omplanterade, nu tänkte jag göra 
ett nytt försök till i år för att se om den är något att ha, och jag har som sagt några frivilliga 
som gärna vill prova den, så jag får återkomma med 
rapporter om den var bra eller inte. 

Det är ju så med teoretisk trädgårdsodling att man 
gärna tittar i frökataloger och blir väldigt förtjust i 
många växter. Visst är det fantastiskt med rosa 
ringblommor, det har inte jag sett förut, nu har jag ju 
inte letat heller, behovet har inte funnits innan jag såg 
och läste om den.  Nej man får stänga katalogen och 
hemsidan och inventera det ganska digra frö‐förråd 
som finns. Jag känner på mig att en sådan inventering 
bör ske utan hjälp från de här yngre medhjälparna 
som finns i min familj, det skulle sluta i kaos. 

Tills våren och odlandet kommer igång får vi gotta oss 
åt en bild från en trädgård jag fotade när jag åkte för 
att titta till fåren. Vem har så frodigt hemma hos sig? 

Gröna hälsningar från Rosie! 

 



MATLANDET 

 

I decembernumret av Ö-bladet informerade jag om Matlandet. Jag delade 
även ut broschyrer till en del aktörer på ön. Det finns fler broschyrer för den 
som är intresserad.  

Målet med regeringens satsningar är att stärka de svenska landsbygderna 
genom att skapa tillväxt och fler jobb i alla delar av landet. Genom budget-
proposition för 2011 föreslog regeringen att satsa 80 miljoner årligen under 
fyra år för att förverkliga visionen om Sverige – det nya matlandet!  

För att stärka Sveriges konkurrenskraft är det också viktigt att små och 
medelstora företag vågar satsa på innovationer. Målet är att livsmedels-
exporten, som omfattade 50 miljarder kronor under 2009 ska fördubblas 
fram till 2020. Närproducerad mat som är framtagen med god djuromsorg 
och hög miljöhänsyn efterfrågas av allt fler konsumenter. Regeringen vill 
därför se ett ökat utbud av mindre slakterier som både ger kortare 
djurtransporter och lokalt producerad mat. Livsmedelsverket får också i 
uppdrag att utveckla sin rådgivning så att de kan stötta framför allt små och 
medelstora företag i att förstå och använda livsmedelslagstiftningen, till 
exempel när en bonde vill starta ett gårdsmejeri. Regeringen vill också se fler 
företag inom inlandsfiske  

Jag har varit i kontakt med regeringskansliet och dom kan komma ut till 
Vinön och informera mer om vad matlandet är och vad vi kan göra och få 
hjälp med!  

Jag föreslår att vi har ett möte bara för oss, ö-bor där vi kan diskutera 
tankar, idéer och sammanställa ett frågeformulär som jag sedan kan maila 
över till regeringskansliet, så dom är väl förberedda på våra frågor! Vilka 
projekt är det vi behöver för att uppfylla visionen om Matlandet? 

 

Möte: Vinön det nya matlandet! 

Söndag den 12 februari kl: 15.oo i biblioteket 

På programmet: 

 Vi ventilerar idéer och funderingar 

 Diskuterar fram frågor  

 Går igenom vilka som är intresserade och på vilket sätt! 

Fika till självkostnadspris! 

Catrine Neiler 0739‐400061



 

Framtidsbygd 8‐9 februari 2012, Final i Stockholm  

Den 8‐9 februari hålls ett avslutande möte i Stockholm efter att ha turnerat runt i Sverige 

under ett års tid. Det blir ett intensivt symposium. Företagarnas ordförande Jens 

Spendrup ger ett inspirerande anförande.  

Under ett år har vi träffat nära 300 entreprenörer och representanter från myndigheter 

och organisationer vid symposier i Göteborg, Växjö, Östersund och Kristianstad. Vi 

presenterar konkreta förslag både för entreprenörer men också för den offentliga 

sektorn om hur utvecklingsarbetet kan förbättras och effektiviseras. Hjälp oss att sprida 

denna inbjudan och locka entreprenörer. Låt oss tillsammans skapa ett starkt möte där vi 

inte bara pratar utan också agerar tillsammans för att skapa konkret affärsutveckling.  

När du åker vill vi att du ska känna precis vad du vill göra när du kommer hem!  

Det är intensiva tider för Matlandet på många sätt. I veckan gick ansökningstiden för 

projekt kring Matlandet (livsmedelsstrategin) ut, och intresset var rekordartat med runt 

130 ansökningar. Konkurrensen är stenhård och många vill vara med och utveckla 

Matlandet. Vilka projekt är det vi behöver för att uppfylla visionen om Matlandet? 

Intresset i media för Sverige är stort. New York Times lyfter fram Dalarna som en av de 45 

destinationerna i världen att åka till år. Bra restauranger är ett av skälen Financial Times 

konstaterar att Sverige är en av världens toppdestinationer att besöka i år. Vår utmärkta 

mat är ett av skälen. The Guardian skriver om ”The Stockholm syndrome” och hyllar 

Mistral och Frantzén‐Lindeberg. Tidigare har tidningen hyllat Magnus Nilsson. 

Internationellt går vi hem.  

Men här hemma gnälls det. Leif Mannerström tycker att visionen att Sverige ska bli ett 

framstående matland är omöjlig. Han säger att ”myndigheterna måste sluta prata massa 

skit och i stället stötta och ta restaurangbranschen på allvar. Möjligen kan vi nå topp fem–

sex i Europa, men dit är det fortfarande långt”. 

LRF‐ordföranden Helena Jonsson tycker att Matlandet‐satsningen är "en vacker fasad". 

Hennes företrädare Lars‐Göran Pettersson deltog aldrig som sakkunnig i det "expertråd" 

där han var inbjuden till och tycker att ”hela det där matlandet‐konceptet är väldigt 

tveksamt egentligen”. Men nu har Helena pratat med Eskil. Nu ska bönderna lyftas fram 

mer och LRF blir gladare. 

Intresset för mat är större än någonsin. Besök på nätets matsajter ökade med 126 procent 

förra året, vilket är mer än något annat område. En viktig blogg är www.matlandet.se. 

Här samlas information om vad som sker både i Sverige och internationellt. 
 

Anmäl dig till Framtidsbygd i Stockholm den 8‐9 februari på www.framtidsbygd.se. 

Kostnad 1.500kr. OBS! Sista dag för anmälan är 3 februari.  



 

Apropå Matlandet, ett klipp från …  

 

SKÄRGÅRDSBRYGGAN, www.skargardsbryggan.com 

 

Runmarö 15 november 2011 Anne Forslund 

Valön kan bli matlandethuvudstad 

 

Länsstyrelsen nominerar Valön i Hjälmaren till regeringens utmärkelse årets matlandethuvudstad. 

Syftet med tävlingen är att lyfta fram platser som har lyckats väl med att skapa jobb och tillväxt 

genom matproduktion enligt visionen Sverige ‐ det nya matlandet. 

Den bofasta befolkningen på Valön bedriver ett både innovativt och traditionellt yrkesfiske. Fisket 

har anor från medeltiden och har sedan dess varit den viktigaste näringen för flertalet av den bofasta 

befolkningen. Ön Valön eller Valen ligger i sjön Hjälmaren i Arboga kommun. 

Den främsta inkomstkällan är Hjälmaregös och Hjälmarekräfta som idag är välkända varumärken 

bland medvetna fiskkonsumenter. 

En uppenbar styrka är att fiskarna på Valön (och i övriga Hjälmaren) värnar om ett uthålligt fiske och 

att därmed även kommande generationer av yrkesfiskare i Hjälmaren ska kunna få sin försörjning 

från fiske.  

Det finns utrymme för utveckling av fiskenäringen på Valön främst genom att en större förädling av 

fisken kan ske redan på ön. Idag skickas nästan all fisk till fiskeauktionen i Göteborg. Några 

fiskarfamiljer har startat catering med övernattning för medelstora sällskap med lokal mat och olika 

aktiviteter. 

Den lilla ön Valön med dess innevånare är unik. Länsstyrelsen anser att de bofasta på Valön utgör ett 

gott exempel på företagare inom produktion av livsmedel som på ett föredömligt sätt bedriver en 

långsiktig näringsverksamhet där naturens resurser tas till vara. De utsökta råvarorna används sedan 

för att Sverige ‐ det nya matlandet ska kunna bli verklighet. 

 

Källa: Länsstyrelsen i Västmanland 

Nya matlandet finns på regeringens webbplats 

 



DAJMRUTOR 

24-30 st Ugn 175° 

4 dl socker 

250 g margarin 

4 ägg 

5 dl vetemjöl 

2 tsk bakpulver 

2 msk vaniljsocker 

6 msk kakao 

1 hackad dubbeldajm 

2 dl mjölk 

Glasyr 

200 g nougat + 1 hackad dubbeldajm 

Gör så här 

Rör margarin och socker pösigt. Rör ner ett 

ägg i taget. Blanda vetemjöl, bakpulver, 

vaniljsocker, kakao och hackad dajm och rör 

ner i smeten tillsammans med mjölken. 

Grädda i långpanna, 30x40 cm, 12-15 min. 

Strö över hackad nougat och hackad dajm 

när kakan ät varm och bred ut över kakan. 

 

ÄPPELRUTOR – MED ELLER UTAN 

ÄPPLEN 

20-25 st Ugn 175° 

4 ägg 

4 dl strösocker 

4 dl vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

150 g smör 

ev 2 äpplen 

1 dl mandelspån 

½ dl pärlsocker 

1 msk kanel 

Gör så här 

Vispa ägg och socker pösigt och blanda i mjöl 

blandat med bakpulver. Bred ut smeten i en 

långpanna klädd med bakpapper. Skala 

äpplena, skiva dem tunt och lägg dem ovanpå 

smeten (eller utelämna dem). Hyvla över 

smöret med osthyvel (om det fastnar, doppa 

osthyveln i hett vatten). Strö över 

mandelspån, pärlsocker och kanel. Grädda 

tills kakan fått fin färg, ca 30 min. Skär den 

i rutor när den svalnat. 

 

CHOKLADRUTOR MED APELSIN OCH 

VALNÖTTER 

30 bitar Ugn 175º 

150 g smör 

2 stora ägg 

3 dl strösocker 

2 tsk vaniljsocker 

4½ dl vetemjöl 

1 msk kakaopulver 

2 tsk bakpulver 

1½ dl pressad apelsin el juice 

100 g mörk choklad med apelsinsmak, 70% 

Glasyr 

75 g smör 

2 msk kallt kaffe 

1 msk kakaopulver 

2 tsk vaniljsocker 

3½ dl florsocker 

Garnering: valnötter 

Gör så här 

Smält smöret. Låt det svalna. Vispa ägg och 

socker vitt och pösigt. Blanda alla torra 

ingredienser. Vänd ner blandningen i 

äggsmeten. Rör ner smör och apelsinsaft. Klä 

en långpanna, 30x40 cm, med bakpapper. 

Bred ut smeten i pannan. Bryt chokladen i 

små bitar och stick ner dem här och var i 

smeten. Grädda kakan i nedre delen av ugnen 

ca 15 min. Känn med sticka, kakan ska 

fortfarande vara lite kladdig inuti. Låt 

svalna. 

Glasyr 

Smält smöret. Tillsätt övriga ingredienser 

och rör till en blank, jämn kräm. Bred 

krämen över den kalla kakan. Hacka och strö 

nötterna över kakan och låt glasyren stelna. 

Skär i små rutor eller rektanglar. 
 

APELSINRULLE MED CHOKLAD 

ca 15 bitar Ugn: 250 glutenfritt 
3 ägg 

1 ½ dl socker 

¾ dl potatismjöl 

1 tsk bakpulver 

½ - 1 apelsin, skal 

Fyllning 
75 g rumsvarmt smör 

¾ dl florsocker 

1-2 msk kakao 

pressad saft av ½ apelsin 

Gör så här 

Vispa ägg och socker mycket pösigt. Sikta 

ihop potatismjöl och bakpulver. Vänd 

försiktigt ner det och apelsinskalet i 

smeten. Bred ut smeten på ett 

bakplåtspapper i en liten långpanna, 25x35 

cm. Grädda i nedre delen av ugnen ca 5 min. 



Strö över socker och stjälp upp på ett 

smörpapper. Låt kallna. 

Rör smör, florsocker, kakao och apelsinsaft 

till en smidig kräm. Bred ut den över den 

kalla kakan och rulla ihop. Förvara kallt. 

 

MAJAS FAVORITRULLE 

8 bitar Ugn:200 glutenfritt 
Fyllning 

2 dl marsankräm 

1 dl vispgrädde 

rivet skal av 1 lime 

2 dl färska eller frysta lingon 

Maräng 

4 äggvitor 

2 ½ dl socker 

1 dl grovhackade hasselnötter 

Gör så här 

Fyllning: Gör marsankrämen enl. anvisn på 

paketet. Vispa grädden och blanda med den 

kalla krämen. Smaksätt med rivet limeskal. 

Ställ krämen kallt. 

Maräng: Vispa äggvitorna till ett fast skum. 

Vispa ner sockret lite i taget och fortsätt 

att vispa lite till. Bred ut smeten på en 

bakpappersklädd långpanna, 30x40 cm. Strö 

över nötterna. Grädda strax under mitten av 

ugnen ca 15 min. Marängen ska vara lite seg 

och inte helt torr. Låt svalna på plåten. Vänd 

upp marängen på ett bakpapper. Vänta ca 10 

min innan pappret försiktigt lossas. Låt 

bottnen svalna helt. Bred ut fyllningen jämnt 

över bottnen och strö över lingon. Rulla ihop 

från långsidan med hjälp av pappret. Servera 

genast. 

 

CHRISTINAS BUDAPESTRULLE 

10-12 bitar Ugn 175º glutenfritt 
2 dl äggvita eller 6 st 

3 dl strösocker 

1 påse snabbmarsanpulver, ca 50 g eller ½ dl 

ur ekonomipaket 

100 g finhackade hasselnötter 

4 msk mandelspån 

Fyllning 

3 dl vispgrädde 

1 burk mandariner 

Garnering: kakao 

Gör så här 

Vispa äggvitorna till ett fast skum. Tillsätt 

sockret lite i taget under fortsatt vispning 

så massan blir tjock och styv. Hacka nötter, 

gärna i mixern, och blanda med marsan-

pulver. Vänd försiktigt ner blandningen i 

marängmassan. Bred ut smeten på ett smort 

bakpapper. Strö över mandelspån. Grädda 

mitt i ugnen 15-20 min. Låt svalna något på 

plåten. Stjälp upp kakan på bakpapper och 

dra loss bakpappret. Låt kakan svalna helt 

under långpannan eller bakpappret. 

Fyllning 

Vispa grädden. Bred den över kakan och strö 

över de väl avrunna mandarinerna. Rulla ihop 

kakan ganska löst för att undvika att den 

spricker. Sikta över kakao. 

 

ANANASKAKA MED KOKOSTÄCKE 

ca 12 bitar Ugn 200º 

2 burkar à 435 g krossad ananas 

2 ägg 

2½ dl strösocker 

3 dl vetemjöl 

2 tsk bakpulver 

1½ dl kallt vatten 

Kokostäcke 

4 msk smör 

2 dl strösocker 

2 ägg 

3 dl kokosflingor 

1 msk vaniljsocker 

Servering: lite lättvispad grädde 

Gör så här 

Smörj och bröa en rund form med löstagbar 

kant, 22-24 cm. Låt ananasen rinna av i 

durkslag. Pressa gärna ur den lite för hand. 

Vispa ägg och socker vitt och poröst. Blanda 

mjöl och bakpulver. Vänd växelvis ner 

mjölblandningen och vatten i äggsmeten. Häll 

smeten i formen och grädda mitt i ugnen 20 

min. 

Kokostäcke: Blanda alla ingredienserna utom 

vaniljsockret i en kastrull. Lår koka upp och 

sjuda några minuter. Rör hela tiden så att 

smeten inte bränner vid. Blanda i 

vaniljsockret mot slutet. Fördela ananasen 

på den halvgräddade kakan och bred 

kokossmeten ovanpå. Ställ tillbaka i ugnen 

och grädda ytterligare 20 min. Täck mot 

slutet om ytan verkar bli för mörk. 

 

 

 

 

Denna gång har jag med några spännande recept på olika 
mjuka kakor. Två av dem innehåller äggvitor till maräng. 
Du vet väl att det går utmärkt att frysa äggvitor. Jag 
brukar ha en burk i frysen och fylla på till jag har 6 st, 
lagom till en budapestrulle.  

Lycka till med bakningen önskar Christina J 








vecka 5 
 1 onsdag 

 
19.00 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan TIDSBESTÄLLNING  
Tjejträff 

 2 torsdag   

 3 fredag   

 4 lördag  Kursdagar lö - sö 

 5 söndag 16 -17 Biblioteket öppet  

vecka 6 6 måndag   

 7 tisdag 18.00 Brandövning                                                                          Beställ mat! 
 

 8 onsdag 
14.30 
19.00 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff  

 9 torsdag   

 10 fredag   

 11 lördag 14.00 Cirkeln ”Vinön förr” 

 12 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris 

vecka 7 13 måndag  Sophämtning 

 14 tisdag 19.00 Tjejträff      Alla hjärtans dag                                                              
 Beställ mat! 

 15 onsdag   

 16 torsdag   

 17 fredag   

 18 lördag   

 19 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris 

vecka 8 20 måndag   

SPORTLOV 21 tisdag   Fettisdagen   Beställ mat! 

 22 onsdag 19.00 Tjejträff 

 23 torsdag   

 24 fredag   

 25 lördag 14.00 Cirkeln ”Vinön förr” 

 26 söndag 
10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Lennart Lundström  Kaffe  
Biblioteket öppet – Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris 

vecka 9 27 måndag  Sophämtning

 28 tisdag  Beställ mat! 

 29 onsdag 19.00 Tjejträff                                                                                                 Skottdagen

Mars 

 1 torsdag   

 2 fredag   

 3 lördag  Kursdagar lö - må 

 4 söndag 
16 -17 
17.00 

Biblioteket öppet 
Södra Byalaget  årsmöte i Missionshuset 

vecka 10 5 måndag   

 6 tisdag 18.00 Brandövning                                                                           Beställ mat! 
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