Några ord från redaktionen ...
Sköna maj välkommen till vår bygd igen…
Så var våren firad på sedvanligt sätt med brasa sång och många
bekanta ansikten som inte har setts så ofta under vintern.
Valborgsmässofirandet är startskottet för sommaren och alla
dess aktiviteter. Nu ska det röjas i trädgårdar, trädgårdsmöbler
ska plockas fram, båten ska i sjön för dem som inte har hunnit
än, alla möjliga vårbestyr är på gång för de flesta.
Maj är en hektisk månad för de flesta och det väntas många besökare till ön denna månad som
vanligt, maj är ju den stora månaden för gruppresor till vår ö och det här kommer alla att märka
om inte bara på färjan utan på ön när alla ska skjutsas runt på ett eller annat sätt. De resor som
är inplanerade kommer man att försöka pussla med så mycket som möjligt så att alla som vill
komma ska få möjlighet att komma till ön, men vissa dagar kommer det att bli trångt på färjan.
Dagturistströmmen går ju ut till ön på förmiddagen och fram till ca tvåtiden och sen tillbaka på
eftermiddagen så pendlandet från ön kommer inte att störas nämnvärt.
I månadens nummer kommer vi få några reportage om vad som hänt tidigare med bland annat
Sjöräddningens kurs och besöket från Skärgårdarnas Riksförbund. Vi kommer också att blicka
fram mot kommande verksamhet.
Vi ser fram emot att få en smygtitt på vårt nya kafé och dess sortiment under våren och
försommaren. Fotografer i detta nummer är Veronika Persson, Susanne Andersson, RoseMarie
Hellén och Eva Widlund.

Ö-bladet är 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 ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2010 är 80 kr för enskild och 150 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

Hantverk
Till vårens och sommarens öppethållande i skolhuset önskar vi få in olika
sorters hantverk, inte bara textila. Känner ni några hantverkare som vill vara
med i vår försäljning hör av er! Det börjar komma grupper redan i början av
maj så vi tar gärna emot så snart som möjligt.
Kontakta Yvonne Karlsson 0739 – 28 04 05

Fotvård
Inga-Lill Sevefjord

Elisabeth Behr

medicinsk fotterapeut,

zon och massageterapeut,

kommer till Vinön

kommer till Vinön

onsdag 5 maj

onsdag 19 maj

Tidsbeställning

Boka tid på

tel 019-13 66 04 eller 070-557 48 03

tel 070 - 399 58 08,

tel.tid 8.00 - 9.00

Vårstädning av Norra Badet och vägrenar
lördag 8 maj kl 10.00
Ta gärna med räfsa, kratta, gott humör och andra ”bra att ha saker”.
Samling vid Norra Badet
Norra Badet-gruppen / Maggan
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Årsmöte i Vinöns Kultur‐ och hembygdsförening
Årsmötet ägde rum i Missionshuset på Vinön
lördag 17 april kl 14.00. Många medlemmar hade
hörsammat kallelsen och kom till mötet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls.
RoseMarie tar mammaledigt från föreningen och
avtackades med en blomma av ordförande Mona
Blixt. Därefter visades ett bildspel som samman‐
ställts av Eva Widlund. Vi fick se olika aktiviteter
under året som gått, och hur vår ö ser ut under
vinter, vår, sommar och höst. Det är vackert på
Vinön!
Efter årsmötet serverades kaffe och smörgåstårta
i Vinöns skola. Mycket gott och som vanligt en
trevlig samvaro.
Solveig Eriksson

Säljes
Två välbevarade träsängar, 100 kr st.
Ulla Ohlsson, tel 073-833 63 77

Det är många som vill komma
till Vinön i maj månad
Maj är den månad då gruppresorna kommer till
ön. Utresan blir på olika turer, 10.15, 11.15 och
13.55 och tillbaka är det 15.45 som är den mest
populära turen. Det kan därför bli trångt vid
eftermiddagsturerna från ön.
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Välkomna ”nygamla” Vinöföretagare!
Stefan Brynolfsson har flyttat ut till ön ...

Fiskare Brynolf
Butiken i den blå fiskvagnen
håller öppet v. 25 – 35
från kl 11.00 – sent ....
Öppet även för grupper under maj
tel butiken 070 247 84 00
Välkomna!
Stefan 070583 61 60, Åke 073981 49 21

Café V
Sommarcafé i Vinöns gamla skola
med trädgårdsservering i bersån
Invigning den 30 maj, kl. 11.00 och jag bjuder på fika.
Sen kommer jag ha öppet dagligen hela sommaren med möjlighet
till att köpa kaffe/te, dricka, fikabröd, smörgåsar, godis och
massor med glass!
Varmt välkomna!
Veronika Persson 070-743 82 45
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Vårstädning av skolan och skolgården
fredag 14 maj
klockan 13.30

Hembygdsföreningen
bjuder på fika.

ALLA är hjärtligt välkomna!

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare
Sten tel 070 - 239 02 11

Rätt nummer är bra att ha
Till årsmötet tryckte vi upp några nya telefonlistor
som gick åt som smör i solen.
Innan vi trycker upp en ny omgång vill vi påminna
om att ni meddelar ändringar på telefonnummer,
adresser och e‐post‐adresser om ni vill att folk ska
kunna nå er.

Det går bra att lämna ändringar till Yvonne på bibliotekstid.
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Ett reportage från båtbyggeriet
Del 2
Vårterminen inleddes med en stor fest i
båtbyggeriet. Pelle, vår lärare, fyllde 50
år i januari, vilket firades med en
”båtbankett”. Kvällen innan målade vi
om i lilla verkstan och på födelsedagen
överraskade
vi
honom
med
en
middagsbjudning i båtbyggeriet, som
lystes upp av levande ljus. Vi hade
dukat upp runt Gutesnipan och fick en
riktigt trevlig kväll tillsammans.
Middagsbjudning runt Gutesnipan.
På båtarna fortsatte bordläggningen
och vi fick fler tillfällen att fira när de blev bordfyllda. I detta avsnitt
fortsätter skildringen av båtbyggaråret med bland annat min praktik som
båtbyggarelev och Hjälmarsnipan som börjar ta form.

Praktik på Gräsö
Sista veckan i februari var vi ute och praktiserade hos olika båtbyggare.
Jag gjorde min praktik hos Agne Andersson på Gräsö. Han är tredje
generationens båtbyggare och för traditionen med Gräsöekor vidare. Hans
far började bygga båtar på 1930-talet och fick då frakta över brädorna till
Öregrund för att få dem hyvlade. Senare kom en hyvel till gården, vilket
underlättade byggandet av båtar i verkstan.
Gräsöekan är en rundgattad båt med både för- och akterspegel. Den är
främst avsedd för rodd och finns i olika storlekar. Båten vi byggde var ca
3.60 meter lång med en akterspegel gjord av gran. De fem furuborden böjs
till för hand utan att behöva basas innan uppsättningen. När
bordläggningen är klar nitas de basade spanten fast, som ger skrovet dess
stadga.

Agne justerar landningen Gräsöekan ska ha elva basade spant när
på första bordet.
den är klar.
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Hyvling av brädor.

Hjälmarsnipan
Masttagning
I februari var det även dags att se ut master till de
fem båtarna med rigg. Med bil och kärra åkte vi ut till
Borsö för att ta granar som vi blivit lovade.
Granarna ska vara raka och gärna ha få och små
kvistar. Diametern ska vara minst 8 cm där masten
går genom masttoften, eftersom det är störst
påfrestning där.

Rebecka lutar sig mot
Hjälmarsnipans
blivande mast.

Bilkärran är lastad med master
och båtbyggare.

Masterna spiralbarkas för att
inte torka för fort.

Segelsömnad
Den traditionella riggen på allmogebåtar är sprisegel vars yttre, övre horn
hålls ut av spristången från mastens nedre del. Traditionellt används
bomull i dessa riggar men eftersom bomullsduken är känslig för fukt och
röta använde vi en speciell syntetduk som är vävd på samma sätt som
bomullsduken.
Hjälmarsnipan vi bygger är spririggad och har både storsegel och försegel.
Segelsömnadens första moment är att mäta ut seglens ytterform och
sedan rulla ut segelduken parallellt med
akterliken.
För att ge stadga åt seglen sys blindsömmar
med jämna mellanrum. Det är viktigt att
blindsömmarna blir lika breda annars tappar
seglet sin form. På seglen görs även intag och
Blindsömmarna är vikta
utlägg för bland annat mastböjningen, vilket
på storseglet…
beräknas på liklängden.
När seglets form är klart förstärks hörnen med
flera lager duk. Hörnförstärkningarnas storlek
är 10 % av liklängden och tar upp krafterna i
den riktning seglet påfrestas.
För att kunna fästa storseglet vid
masten sätts öljetter längs mastliket.
Öljetterna slås i med don och sedan
syr man runt om för att försköna och
förstärka dem.
…som sedan sys på maskin.
En öljett.
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Segelsömnadens sista moment är att sy fast
ett likrep längs mastliket på storseglet och
förliket på focken. Seglen spänns då upp
mellan två punkter och repet fästs utmed
liket. I ändarna tunnas likrepet ut kardel
för kardel så att det blir riktigt tunt i slutet
av förstärkningarna. Anledningen till detta
är att förstärkningarna och repets krafter
ska harmonisera med varandra.

Hela båtlaget i färd med att sy likrep
på Hjälmarsnipans storsegel och fock.

Bordfylla

Bordfylla på Hjälmarsnipan.

Vinökringlorna är uppdukade på snickarbänken.

Av tradition firas bordfylla i båtbyggeriet när bordläggningen är klar. Det
är ett litet vernissage som sker i samband med fikat då båten täcks av och
hantverket beundras. I april var bordläggningen klar på Hjälmarsnipan
och till bordfyllan bjöds det på vinökringlor från Vinöbagar’n.

Årets båtbyggarelever på Stensunds Folkhögskola
inbjuder till Sjösättning den13 maj 2010
11.00
12.00
13.00
14.00

Båtarna visas upp på stranden
Strandcafé, lunch
Sjösättning av årets byggen
Möjlighet att prova båtarna tillsammans
med båtbyggarna
15.00 Sjösättningen avslutad

Café, sång och musik,
båtmuseum, repslagning m.m.
Välkomna!
Hälsningar från båtbyggarna på Stensund,
genom Susanne
9 Andersson.

Skärgårdarnas Riksförbund har varit på Vinön!
Helgen den 24‐25 april samlades representanter från i stort sett hela Sverige på Vinön för att hålla ett
styrelsemöte och diskutera framtidsfrågor. Många kom redan på fredagen eftersom det är långt att
åka från alla Sveriges hörn. Vi lever i ett avlångt land och representanterna från Luleås skärgård valde
att stanna hemma eftersom deras resa hade fått börja med helikopter, och det tyckte de verkade
vara för dyrt för SRF. De gick ändå igenom de punkter som skulle avhandlas fast hemma hos sig.
På lördagsförmiddagen gick hela gänget ner till norra badet och samtidigt berättade vi lite om Vinön
och många frågor besvarades. Nere vid norra bryggan var det en presentation av Sjöräddningen/
Ö‐räddningen. Det blev fika på bryggan i soldiset. Tillbaka uppe vid skolan tittade man in i brand‐
boden och efter det så var det genomgång över hur det ser ut i skärgårdarna med räddning på land
och på vatten. Det kan sammanfattas som så att det är väldigt olika från att brandbil och ambulans
och sjuksköterska finns på ön till att man tar båten själv när man behöver vård. Det fanns också ett
skojigt exempel med en pensionerad läkare som inte tog betalt av patienter eller tog ut lön men fick
stöd från landstinget med apparater och annat.
Självklart åt vi gös under helgen och den kom på lördag lunch, mums. Eftermiddagen var vigd åt
bland annat framtidsfrågor. Hur kommer det att se ut på våra öar i framtiden? Mer eller mindre
urbanisering? Fiskefrågor diskuterades också, på många håll runt vår kust är man bekymrad över den
dåliga lönsamheten i fisket och de nya reglerna som kommer att förhindra husbehovsfisket, speciellt
från Blekinge är man aktiv i dessa frågor.
Efter en härlig middag på Värdshuset löstes ett speciellt anpassat Ö‐melodikryss och eftersom det var
gjort av undertecknad så var det lite nyare musik med som kanske inte vart helt välbekant för alla,
krysset löstes lagvis och lag Nils Olsson och lag Ray Ray delade segern.
På söndagen var det ett styrelsemöte som avhandlade allt som är på gång. Några exempel är
Skärgårds Leader, Gröna öar, SURF:s möte på Ven, den nya Havsmiljömyndigheten som ska ligga i
Göteborg som ska ha mottot ”Hav i balans och levande kust och skärgård”, den myndigheten får lite
att bita i. Om man vill veta mer någon av dessa frågor får man gärna prata med mig eller Eva som kan
ge mer information.
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Det mest intressanta på mötena är alltid föreningsrapporterna och jag tänkte ta upp ett axplock, de
flesta frågorna man brottas med runt om i vår skärgård är transporter. På Holmön ska man klassa ner
färjan från 175 personer till 59 efter sommaren och med den nedklassningen kan inte besöks‐
näringen på ön överleva. Ett annat hot är att skolan ska läggas ner och man vill sälja skolhuset så
snabbt som möjligt. Utvecklingsgruppen som redan äger och driver ett servicehus och en affär som
man ska flytta måste nu köpa skolhuset också om det ska finnas chans att få undervisning igen. På
Ven är den nya färjan försenad och man har klassat ner den gamla färjan, man ska därför hyra in en
färja på förmiddagarna som kan transportera ut turister till ön, man verkar inte ha tänkt på att en del
turister kanske vill åka hem på eftermiddagen. På Hemsö ska man ha linfärja under tre sommar‐
månader och sen frigående färja. I Sörmlands skärgård är man glad att man överlevt vintern som
varit besvärlig med svåra isförhållanden. I Sörmland är man också orolig för att utländska
entreprenörer vill sätta upp vindkraftverk i omfattande delar av skärgården och på så sätt kommer
skärgården bli mindre attraktiv. I Söderhamns skärgård ska man ha en dag under rubriken ”Skit i
skärgården” som avhandlar problem med latriner i skärgården. Man kan säga att det är fullt ös i alla
skärgårdar och de eviga frågorna om kommunikationer, boende och arbete är ständigt aktuella.
Till sist ett stort TACK till alla som erbjöd boende till våra skärgårdsvänner. Jag kommer att vara
mammaledig från SRF under ett år men då kommer Kerstin Stenberg att vara med. Eva som jobbar
med informationsfrågor är ju också alltid med på ett hörn när det gäller SRF.
/RoseMarie Hellén (och Olle‐Gustav som var med på mötet och under protest med framför datorn.)
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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

Varmt TACK till Vinöns Kultur- och Hembygdsförening
för den fina välkomstblomman!
Det värmde!
Mvh Birgitta

Våren är här

Nu finns.…
penséer, penséamplar, perenner, pelargoner, olika kryddväxter,
jord i säck och vinöpotatis.
Flera plantor kommer in vartefter.
För dagsaktuell information eller önskemål ring
019-44 80 50, 070-370 59 50

Varmt välkomna
Mona Blixt
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FÖRSTA HJÄLPEN - UTBILDNING
Lördagen den 13 mars genomfördes en mycket bra och givande
utbildning i Första hjälpen och HLR= hjärt och lungräddning.
Utbildningen ägde rum i skolan för ett antal deltagare.
Utbildningen leddes av Anders Löfsäter som är sjuksköterska till
yrket och har behörighet för att undervisa i dessa områden.
Dagen bestod av både teori och praktik. Det hela var upplagt
på ett mycket överskådligt och tydligt sätt. Det fanns också
tillfälle att ställa frågor. Då dagen summerades framkom att
alla var mycket nöjda och gärna ville ha en repetition efter en
tid.
Text Birgitta Löfsäter, foto Veronika Persson

SBK PROPELLERSERVICE

BENNY KARLSSON
RENOVERAR, BALANSERAR
OCH LACKAR DIN PROPELLER

Adress:
Marmorvägen 2
Marmorbyn
641 95 Katrineholm
Tel: 0150 – 24 338
Mobil: 070 – 227 41 55
E-post: sven-benny.karlsson@telia.com
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Nu gäller det att passa på att klippa rosorna
medan björken ännu har musöron, eller är
det redan för sent för det sa bara pang (det
var kanske en valborgsraket) så var
lövsprickningen igång och nästan över.
Det var en hel del som inte klarade vintern
för vad de små mössen har kalasat på bark
under snön, de äppleträd som man inte har varit och trampat runt har
strukit med. Jag har till och med sett vanliga nyponbuskar som mössen
har varit på och barkat. Rosorna verkar också ha tagit stryk av vintern
och en del har gått hädan. Om man ska ersätta dessa rosor med något så
är det den gamla hederliga regeln med jordtrötthet som gäller. Det är inte
bara vi människor som kan bli trötta av samma saker utan jorden också.
Det här gäller främst växter ur rosfamiljen som upparbetar nematoder
som är pyttesmå maskar i jorden. Dessa maskar trivs med rötter från
rosenfamiljen och om man planterar något från rosfamiljen på samma
plats om och om igen så äter maskarna upp rötterna och den nya plantan
klarar inte att etablera sig. Man får byta familj på växter eller gräva bort
den gamla jorden.
Man känner en energi av allt som växer, en energi att skapa något nytt i
trädgården och det är lika bra att ta till vara på skaparlusten. Något nytt
kan vara ett skojigt litet träd, t ex katsura som luktar pepparkakor när
den tappar löven på hösten. Katsura Ceridiciphyllum japonicum är härdig
upp till zon IV och trivs bäst i humusrik fuktighetshållande jord.
Man kan plantera en buske som blommar som ett smycke i någon vrå
kanske en paradisbusk (Kolkwitzia amabilis ) härdig upp till zon IV,
blommar juni-juli trivs bäst på solig skyddad plats i humusrik och
gemomsläpplig jord.
Man kan skapa en liten sittplats i ett hörn av trädgården där man kan sitta
och njuta av kvällssolen eller i skuggan av ett träd.
Även om det nästan inte är en minut över på våren eftersom man ska
hinna med så mycket så får man njuta av sina projekt under innevarande
år och behöver inte vänta.
Ha det bra i vårsolen
önskar

Rosie!
14

STUGOR ATT HYRA
STUGA UTHYRES
4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

STUGA UTHYRES
per dygn eller vecka
6 bäddar
Ring för info
Sten Karlsson
019 – 448015 eller 070-239 02 11

STUGA UTHYRES
Utrustad för självhushåll
6 bäddar
Veckovis, under lågsäsong
även dygn eller veckoslut.
Ring för info
Anna Pettersson
070-314 59 71, 070 547 85 24 eller 019 44 81 16
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Snart ....
är det dags igen!
Under maj och juni förekommer det en del gruppbokningar på Värdshuset, så det
kommer att röra sig folk i och kring Värdshuset. Öppet dagligen för allmänheten
blir det till midsommar. På midsommarafton blir det en midsommarbuffé och sen
börjar sommarens program onsdagen den 30 juni med Roffe Wikström.
fredag

25 juni Midsommarbuffé

onsdag

30 juni Roffe Wikström- blues www.roffewikstrom.nu

lördag

3 juli privat fest med live band och eftersläpp

onsdag

7 juli Dan Hylander www.danhylander.com

lördag

10 juli Terry and the Conrods
www.myspace.com/terryandtheconrods

onsdag

14 juli Eldkvarn www.eldkvarn.se

lördag

17 juli Alvedon (coverband)

onsdag

21 juli Ej klart

lördag

24 juli Playhouse

onsdag

28 juli Eva Eastwood www.evaeastwood.com

lördag

31 juli Mathias Lilja and the Dead Flower (Country Americana)

onsdag

4 aug Nikola Sarcevic www.nikolasarcevic.com

lördag

7 aug Double Inn - irländsk musik www.doubleinn.com

onsdag

11 aug Dag Vag www.dagvag.se

lördag

14 aug Toolbox (covers) Säsongsavslutning

Många spännande artister och massor med god mat blir det alltså, mycket lokala och
närproducerade produkter. För bokningar ring 0722 50 50 80 eller 019 44 80 10
Se även info på Vinöns hemsida www.vinon.se
Vi ser fram emot att träffa er alla öbor och sommargäster igen.
Vi ses på Värdshuset!

Varmt Välkomna till Vinöns Värdshus!
önskar Bersa och Bröderna Wilhelmsson med familjer.
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Morsdag öppet på Vinöns värdshus
30 maj kl 13.00-17.00
Ring för bokning 019-44 80 10 eller 0722-50 50 80

Rökt laxmousse med dillolja
Bacon- och purjolöksöverbakad fläskfilé med potatiskaka
eller

Stekt Hjälmaregös med kräftsås och dillslungad potatis
Rabarber och jordgubbskaka med hemlagad vaniljglass
Två rätter: 265:- Tre rätter: 330:-

Raysans Depå nu på Vinön
HUNDMAT
CENATURIO
BRIT

KATTMAT

Helt kemikaliefritt

MICA

Vi har även kattsand, hundgodis, olika tuggben, leksaker
laxolja schampo och balsam.
Ring gärna om ni har några frågor
019-445434, Susanne 070-4560316, Ray 070-6594864
Jag badar, fönar, klipper klor på katter och hundar.
Ring för prisuppgift Susanne.
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PROVENCALSK LAXTARTAR MED
LÖJROM
Himmelskt gott. Ju finare lax desto bättre
resultat.
4 port
3 sardellfiléer
5 cornichons
2 msk kapris
1 knippa dill
1/2 kruka körvel
1 knippa bladpersilja
1 dl god olivolja
1 citron
cirka 500 g fin skinn- och benfri laxfilé
1 äggula
2 tsk fransk senap
salt
nymalen svart- eller vitpeppar
Till garnering
80 g löjrom (eller sikrom)
dill
1 citron
Gör så här
Finhacka sardellerna och mosa dem med en
gaffel. Hacka cornichons, kapris, dill, körvel
och persilja. Lägg alltsammans i en bunke.
Häll på olivolja, riv ner lite citronskal och
blanda väl. Skiva laxen tunt och vänd om så
att den täcks av blandningen. Låt stå i kylen
i 2 timmar. Ta upp laxen och tärna smått.
Spara marinaden. Vispa ihop äggula och
senap. Tillsätt cirka 1 msk citronsaft, lite i
taget medan du vispar. Häll sedan i
marinaden lite i taget under vispning. Blanda
ner laxtärningarna. Smaka av med salt och
peppar, och kanske lite extra citronsaft.
Forma till fyra små puckar. Toppa med
löjrom. Garnera med dill och citron. Peppra
lite extra över.

3 dl grädde
2 dl riven lagrad ost
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
Garnering
lax, citron, dill
Gör så här
Arbeta ihop smör, mjöl och vatten till en boll
i matberedare eller för hand. Svep in degen i
plastfolie och lår vila kallt 15 min. Tryck
eller kvala ut degen i en pajform, ca 24 cm i
diam. Nagga bottnen med en gaffel.
Förgrädda i nedre delen av ugnen ca 10 min.
Ansa färsk sparris och bryt av basen. Låt
djupfryst tina. Koka upp lättsaltat vatten,
lägg i sparrisen och lår koka ca 3 min. Spola i
kallt vatten och låt rinna av väl. Ansa och
strimla salladslöken. Strimla laxen men spara
en halv skiva till garnering. Blanda ägg,
grädde, ost salt och peppar. Dela ev
sparrisen i mindre bitar. Fördela sparris,
salladslök och lax i pajskalet. Häll över
äggblandningen och se till att den rinner ner
ordentligt. Grädda mitt i ugnen tills
fyllningen har stelnat och ytan fått fin färg,
ca 40 min. Låt vila en stund. Garnera.
VÅRKYCKLING & KRÄMIG
GORGONZOLASÅS
4 port
Ugn 200º
4 kycklingfiléer
Salt, peppar
12 cocktailtomater
Marinad
2 citroner
2 msk olivolja
½ tsk chiliflingor
1 msk färsk hackad dragon eller 1 tsk torkad
Sås
250 g broccoli
100 g gorgonzola
2 dl crème fraiche
ev lite vitt vin
Servering
Bulgur kokt med gurkmeja eller pressad
potatis
Gör så här
Riv skalet av den ena citronen och pressa ur
saften. Skär den andra i 4 klyftor. Blanda
skal och saft med olja, chili och dragon. Dela

LAX- & SPARRISPAJ
6 port
Ugn 225º
3 dl vetemjöl
100-150 g smör
2-3 msk kallt vatten
Fyllning
200 g grön sparris
6 salladslökar
250 g kallrökt lax i skivor
3 ägg
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filéerna mitt itu på längden och låt dem ligga
i
marinaden
minst
2
tim.
Bryn
kycklingbitarna runtom så att de får lite
färg. Salta, peppra och lägg dem i en
ugnssäker form Låt steka klart i ugnen ca 20
min. Halvera tomaterna. Låt den och
citronklyftorna steka med de sista 10
minuterna. Kontrollera att kycklingen är
genomstekt. Låt vila ett par minuter och
skär sedan köttet i skivor.
Sås
Dela broccolin i små buketter och låt koka i
lättsaltat vatten 8-10 min. Låt rinna av. Mixa
hälften av broccolin med gorgonzola och
crème fraiche. Värm och smaka av med salt,
peppar och ev lite vin. Rör ner resten av
broccolin.
KYCKLINGSPETT,
SVAMP/GRÖNSAKSSPETT,
CHÈVREMOUSSE
8 port
900 g kycklingfilé
1 dl japansk soja
½ dl sherry- eller
äppelcidervinäger
2 msk råsocker eller
strösocker
1½ msk sambal oelek
1 pkt bacon, 140 g
små grillspett i trä
Tillbehör
1½ kg potatis, gärna sparrispotatis
rapsolja
1 tsk salt
Gör så här
Skär kycklingfiléerna på längden i ca 2 cm
breda bitar. Lägg dem i en skål eller i en
plastpåse med soja, vinäger, socker och
sambal. Låt ligga kallt att marinera minst 1
tim. Lägg grillspetten i vatten 1 timme.
Förbered också grönsakerna och svampen,
då även de skall ligga 1 timme. Tänd grillen
och låt den brinna ut till en fin glöd. Skär
baconskivorna i längder som matchar längden
på kycklingbitarna. Lägg en baconskiva på
varje kycklingbit och trä upp dem på spett.
Men packa inte samman för hårt utan gör
hellre fler spett med mindre på varje.
Borsta och dela potatisarna på längden. Koka

dem i lättsaltat vatten under lock ca 10 min.
Häll av vattnet och låt potatisarna ånga av.
Grilla spetten ca 3 min på varje sida
beroende lite på hur varm grillen är och hur
nära gallret är glöden. Pensla potatisarna
med olja och strö på salt. Grilla dem ca 3 min
på båda sidor. Servera med svamp- och
grönsaksspett samt chèvremousse.
SVAMP- OCH GRÖNSAKSSPETT
250 g svamp, t ex champinjoner eller
kantareller
250 g zucchini
250 g aubergine
2 tsk salt
små grillspett i trä
250 g steklök eller annan liten lök
olja till pensling
Gör så här
Dela svamparna i halvor eller kvartar om de
är stora. Ansa och skär zucchini och
aubergine i 1 1/2 cm stora bitar. Blanda allt
med salt och låt stå i ett durkslag ca 1
timme. Lägg spett i vatten. Skala och koka
lökarna ca 1 min. Spola av i kallt vatten och
låt dem rinna av. Tänd grillen och låt den
brinna ut till en fin glöd. Pressa ur så mycket
vatten som möjligt ur svamp- och
grönsaksblandningen. Varva svamp, zucchini,
aubergine och lök på spetten och pensla med
olja. Grilla dem 1-2 min på varje sida.
CHEVRÉMOUSSE
Läckert tillbehör som passar till just grillat.
2 avokador
100 g chèvreost
250 g kesella
1 vitlöksklyfta
1 krm salt
Gör så här
Dela och kärna ur avokadon och gröp ur
fruktköttet.
Kör
i
en
matberedare
tillsammans med chèvreost, kesella, pressad
vitlök och salt. Lägg upp i en skål och låt stå
kallt till servering. Täck gärna med
tättslutande plastfilm om moussen ska stå
länge eftersom avokado mörknar i kontakt
med luft

Lax och kyckling tillhör ju traditionell vårmat även om
det idag har blivit vardagsmat. Trots det kommer jag
med några kanske annorlunda recept med vårkänslor.
Smaklig måltid önskar Christina J
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maj 2010
1

lördag

14.30 Våravslutning cirkeln ”Vinön förr”
19.00 Norra Vinöns byalag årsmöte i skolan

2

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

3

måndag

vecka 18

vecka 19

vecka 20

4

tisdag

5

onsdag

6

torsdag

7

fredag

8

lördag

9

söndag

Första maj

Sophämtning
Beställ mat!

18.00 Brandövning
Fotvård - Ingalill Sevefjord – TIDSBESTÄLLNING

10.00 Vårstädning av badet och vägar – se annons
Kurshelg lördag-måndag
16 -17 Biblioteket öppet

10 måndag
Beställ mat!

11 tisdag
12 onsdag

14.30

Öppet hus i Missionshuset

13 torsdag
14 fredag

Kristi himmelsfärds dag

13.30 Städning av skolgården och skolan

15 lördag
16 söndag
vecka 21

16 -17 Biblioteket öppet

17 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

18 tisdag
19 onsdag

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

- TIDSBESTÄLLNING

20 torsdag
21 fredag
22 lördag
23 söndag
vecka 22

Pingstafton

16 -17 Biblioteket öppet

Pingstdagen

24 måndag
25 tisdag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Beställ mat!

26 onsdag
27 torsdag
28 fredag
29 lördag
30 söndag
vecka 23
Juni

10.00
11.00
13-17
16-17

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
Invigning Veronikas sommarcafé
Ät ”Mors dags” lunch på Värdshuset! OBS! Bordsbeställning.
Biblioteket öppet

Mors dag

31 måndag
1

tisdag

2

onsdag

3

lördag

Sophämtning

18.00 Brandövning

Beställ mat!

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

