Några ord
från redaktionen

Förra veckan nåddes vi av budet
att två av våra äldre vinöbor,
Konrad Andersson och
Allan Eriksson, har lämnat oss.
Samma dag somnade de båda lugnt
in och efterlämnar många minnen
för såväl släkt, vänner och öbor.

För oss andra går tiden vidare och nu mot ljusare tider. Man märker
redan på eftermiddagarna att dagarna blivit ljusare. ”Timrarna” måste
nu ställas om oftare, vårdagjämningen närmar sig och i slutet av
månaden blir det ju till och med sommartid. Månaden vi har framför oss
är späckad med aktiviteter som vi kan läsa om inne i Ö-bladet samt i
kalendariet. Glöm inte att reservera onsdagen 11 mars för bildspelet från
den svenska fjällvärlden som visas på skolan av Bengt Andersson, vår
”postis”.
Denna månad har vi fått in många bidrag. Tack Inga-Lill, Therese, Ulf och Carin!
Vi ser fram emot nya bidrag näst månad.
Fotografer denna månad har varit Carin Fremling-Kumlin, Rose-Marie Olsson,
Christina Johnsson 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.
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 2009 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

Allan Eriksson
vår vinöambassadör
har gått ur tiden
Torsdag 19 februari möttes vi av att det flaggades
på halv stång utanför Allans hus. Allan hade lugnt
somnat in under natten och äntligen fått komma
hem till sin Rut vilket han sedan en tid tillbaka
längtat efter.
Det kommer att bli tomt efter honom. Under
sommarhalvåret sågs han varje dag runt skolan
och Missionshuset, stannade gärna turister och
andra för att prata och sprida sin kunskap om
Vinön vidare till dem. Han hade alltid något nytt
att berätta. Han var verkligen den sanna
ambassadören för Vinön.

Allan, som vi minns honom, alltid pigg på
att prata med människor

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

ONSDAG 4 MARS GÖR TJEJGRUPPEN
EN DAGSUTFLYKT TILL

REJMYRE GLASBRUK
OCH
BJÖRKE VÄVSTUGA

Vill du följa med slå en signal till Christina Johnsson,

44 80 11, senast tisdag 3 mars så vi kan ordna med bilar.

Vi åker med 9.40 färjan.
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Ingemar
Elisabeth Behr
zon- och
massageterapeut
kommer till Vinön

Ett stort tack

onsdag 18 mars

för en superb gösmiddag
och en trevlig kväll på Värdshuset

Boka tid på
tel 070 - 399 58 08

dag.

alla

tel.tid 8.00 - 9.00

Från alla som var med
Naemi och Christina
___________________________

___________________________

Fotvård
Inga-Lill Sevefjord
medicinsk fotterapeut
kommer till Vinön

tisdag 31 mars
Jag vill sälja min gamla
studsmatta. Pris 200 kronor.

Tidsbeställning:

OBS! hunden ingår inte.

019-13 66 04
070-557 48 03

Erica Linde
Ring min mormor Christina Johnsson
tel 44 80 11 om du är intresserad.
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Vintertur på
skidor,
vinterns
vackraste
dag den 9
februari .

På västra sidan gick det inte att gå ut på sjön på skidor, det fick
bli en tur genom skogen och ut på norra sjön.

Peter
Jocke

Där var fisket i full
gång och vi njöt alla
av den strålande
dagen. De många
havsörnarna som får
ta del av fångsten är
svåra att fånga på
bild så jag fick nöja
mig med deras
avtryck i snön.
Carin Fremling
Sune
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Funderar du på att bygga ut?
Bygga nytt, eller varför inte
en altan?
Jag utför snickeriarbeten!

Nu finns
potatis, blomjord,
blommande lökar,
påskvippor

För dagsaktuell information eller
önskemål ring

Tomas mek svets & snickeri

Välkomna hit och titta
om något passar!

Tomas Neiler på Nygård
0708-164963

Mona Blixt
019-44 80 50, 070-370 59 50

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper
upp till 25-30 personer, även fika och mat på
möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.

Jag bakar som vanligt på
beställning till fredagar,
högaktuellt just nu är förstås

Bokning och förfrågningar:

semlor.

Yvonne Karlsson 019 - 44 80 57,
073 - 928 04 05

Tel 44 81 60 eller 070 - 239 02 11

Veronika Persson 070 - 743 82 45

Sten
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Funderingar i stort och smått ...
om livet, och om människor runt omkring oss - våra medmänniskor
Alla har vi säkert någon gång upplevt något som har känts oerhört skrämmande och som lämnat en
väldig olustkänsla efter sig. Efteråt har man undrat vad det egentligen var som hände, och varför?
Kan platsen och tidpunkten ha spelat någon betydande roll eller var det bara något slumpartat – att
just JAG fick denna upplevelse? OCH – kommer jag att bli trodd om jag berättar och delar med mig av
min upplevelse? För det är ju så att man oftast har ett behov av att få omtala det som hänt, att någon
lyssnar, tror och respekterar och inte försöker ignorera och nedgradera. Har man varit med om
händelser av det ”oförklarliga” slaget, då vill man inte bli förlöjligad eller utskrattad.
När det handlar om människor då och nu, så finns det både det som det finns logiska förklaringar till,
och sådant som vi inte skall analysera närmare – det är nog helt enkelt inte meningen. Allt går inte att
fastställa, men inte heller kan man förneka något som man inte äger kännedom om. Man måste lämna
vissa ämnen ifred – det är liksom lugnast så. Människans historia genom tiderna är nog så intressant
ändå och det finns en hel del att analysera och diskutera.
Tänkte att jag skulle fortsätta i nästa nummer av Ö-bladet med att berätta om en händelse som jag
själv varit med om och som skrämde upp mig rejält. Jag sökte en förklaring men lyckades inte finna
någon, så än idag funderar jag ibland på det som hände och varför – dryga 25 år efteråt.
Det vore trevligt om det finns fler som kan tänka sig att delge oss övriga om sådant som ni varit med
om. Det behöver inte bara vara oförklarliga och skrämmande upplevelser utan precis lika gärna
spontana och överraskande händelser i just DITT liv.
Vi kanske kan hålla ett litet forum för just medmänniskan omkring oss – en tid framöver – det vore
intressant. Så fram med penna och papper, skrivmaskin eller dataapparater och skriv för glatta livet.
LÅT OSS MÖTAS I TANKAR OCH FUNDERINGAR!!!!!!!!
Tills vi hörs igen i nästa nummer
Ha det gott, ut och rör på er och njut av att benen bär och att talets gåva inte frusit till is!
Inga-Lill Eliasson, Vinön
En liten vårdikt kan vara på plats nu när vi börjar närma oss den varma och gòa VÅRFRUN.

Våren är på språng,
det känns,
att det är nå´t på gång,
för fru Sol är riktigt vaken,
och man både hör och ser,
hur snön smälter och rinner,
och droppar ifrån taken.

EN LITTEN LÅT OM VÅRN`
Ja vårn, ja,
ja vårn, ja,
tjong fadeladeli,
dä ä e fina ti!
Da stecker sä ur jola,
Å gushelôv för sola,
ho ä så gla å bli.

(Diktat av I-L Eliasson)

(Gustaf Fröding)
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Konstnärer och hantverkare
vill du ställa ut eller vara med på
försäljningen i skolan
under sommaren?
Kontakta Yvonne Karlsson
tel 44 80 57

Revidering av Vinöns telefonlista
Det är snart dags att trycka Vinöns lokala telefonlista. Har du
några uppgifter som ska ändras, nytt mobilnummer, ny
e-postadress som du vill ha med? Kontakta då Yvonne på
bibliotekstid, lägg en lapp i skolans brevlåda eller skicka in till
Ö-bladsredaktionen, o-bladet@vinon.se

Tjejgruppen inbjuder alla intresserade till en kväll med
underbara bilder från fjällvärlden.
Onsdagen 11 mars klockan 19.00 Vinöns skola

Bengt Andersson, Hampetorp, visar ett bildspel med bilder som sonen
Samuel tagit på en vandring mellan Vålådalen och Ramundberget.
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Studiecirkeln ”Vinön förr” fortsätter sin verksamhet
lördag 14 mars och 28 mars
Båda gångerna klockan 14.30 i Vinöns skola.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

ITALIENSK AFTON
onsdag 1 april klockan 19.00
Vi provar ett par italienska viner
och äter några italienska smårätter.
Anmäl dig senast söndag 29 mars
till Christina Johnsson, tel 44 80 11

Benvenuto!

Tjejgruppen

Östernärke områdesnämnd
Nämndsammanträdet på Vinön tisdag den 10 mars är inställt.
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Du gamla du fria och vi andra
Nyligen åkte jag tåg från Stockholm till Göteborg och tillbaks igen. Jag fick då tillfälle
att riktigt insupa det förbipasserande landskapet som skiftade mellan bergsknallar,
skog och öppna fält. Det låg en trolsk dimma över sänkor och ängar när jag tidigt en
fredagsmorgon på återresan lämnade Göteborgs centralstation, allt var underbart
vackert. Tåget rusade fram som i en dröm, ända tills det saktade ner bryskt och stannade
i Lerum på grund av signalfel. Vi stod där i en kvart och jag fick då tillfälle att begrunda
förekomsten av asfalt, betong, klotter och skräp på lastområdet till ett köpcentrum. Det
såg tråkigt ut men samtidigt är man så van vid detta i städer att det killade lite i
hemtrevnadskänslorna hos mig då jag lite saknar storstaden. Snart ryckte tåget igång
igen och vi fortsatte obehindrat resan mot Stockholm. Det svenska vinterlandskapet
fortsatte att spela upp sitt allra vackraste skådespel utanför tågets fönster och jag njöt.
Ganska ofta frågar människor som jag möter i Sverige mig om det inte är hemskt vackert
på Åland. Jag svarar oftast att det är det men på sistone har jag börjat fundera på detta.
Inte på om det är vackert på Åland för det är det, utan på om det faktiskt ser ut precis
som det gör i Sverige. Det är vackert, skogar, sjöar och kust omväxlande, precis som
hemma. Vårt svenska landskap är otroligt i variation och storslagenhet och det tror jag
att vi glömmer i längtan till det exotiska. Innan det här slår över i total nationalromantik
som Verner von Heidenstam själv skulle avundas ska jag säga att jag självklart vet att
man blir hemmablind och att omväxling förnöjer. Vår hjärna är ju så fantastiskt
konstruerad att den inte drar upp allt vi ser för medvetandet, vi vet hur vår omgivning
ser ut och kan fokusera på annat istället. Tänk på detta till exempel nästa gång ni tar
färjan till Vinön, låtsas att ni är på semester någon annanstans (kanske på Åland) och
gå ut och titta på det fantastiska sceneri som visar sig på vägen.
Jag kan blunda och spela upp hela
resan för mitt inre, det är en
eftermiddag när isen nästan helt
försvunnit och flyttfåglarna kommer
åter. Det liksom surrar lite igen i
luften efter vinterns vila, gäss och
sångsvanar kan höras på håll. Färjan
bullrar dovt och luften är kylig mot
min kind. Mellan holmarna i västra
sjön ligger diset som en slöja och solen
är på väg ner. Jag ser prickarna som
visar att någon modig fiskare redan
har lagt ut nät och från vasskanten på
yttre Fåran lyfter en häger och drar
bort mot sina nattkvarter. Vatten och himmel smälter ihop när det sakta skymmer och
allt kan jag skåda på nära, nära håll när jag åker färja mellan Vinön och Hampetorp.
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Jag åker färja ganska mycket nu för tiden också, men på de stora färjorna som går mellan
Finland och Sverige får man ingen närkontakt med naturen. Om man har tur ser man
något alls genom de fönster som finns för ofta är de igenimmade alternativt väldigt
smutsiga. Går man ut blåser det för det mesta så mycket att man mycket snart vill går in
igen. Jag ska inte klaga på ålandsfärjan, det vore säkert inte roligt att åka en tolvbilars
vägverksfärja till Åland när det blåser femton
sekundmeter, så närkontakten med naturen får
väl stå tillbaks. Att stå på Vinöfärjans bildäck i
snålblåsten är inget som jag alltid uppskattat
utan först nu när jag inte åker så ofta längre så
har jag förstått vilken närkontakt med
Hjälmaren det ger. Ja, för tro inte att jag var
särskilt tacksam för att få komma nära något
hägerfä som flaxade i vassen när jag var på väg
hem från skolan på eftermiddagarna då jag
bodde på Vinön. Det var jag inte men nu kan
jag sakna det.
Att få fara på vatten och känna vågornas kraft och naturens fria vilja är ett privilegium
och jag är mycket tacksam att få ha vuxit upp med det. Jag kan när jag vill plocka fram
känslan av frihet och urkraft som jag så många gånger känt när jag stått vid Hjälmarens
strand eller suttit tyst i en båt vid någon holme och bara lyssnat. Jag är tacksam mot
Mamma, Pappa och andra i min närhet som lärde mig att uppskatta och vörda vår
vackra natur som ger mig en sån stor källa att hämta kraft och ro från. Naturens resurser
är inget som vi människor äger rättigheterna till utan de är en ynnest som vi får ta del av
och vi borde vara mer rädda om den. Ett lite uttjatat ordstäv lyder ”jorden är inte vår, vi
bara lånar den av våra barn”, det må vara välanvänt men precis så är det. Vi lånar jorden
av nästa generation som ska leva här efter oss. Dessvärre har vi sedan nittonhundratalets
början haft den dåliga smaken att lämna tillbaks det vi lånat i sämre skick än när vi fick
det. Det hör till dåligt uppförande och usel etikett att göra så. Opinionen har de senaste
åren vänt och vi människor börjar bättra oss så smått, jag läste att vi i Sverige för första
gången 2008 (sen vi började mäta antar jag) har minskat vår miljöbelastning sen året
innan. Förut har vi hela tiden ökat utsläppen men nu har det alltså vänt. Jag känner mig
hoppfull och hoppas att vi ska kunna hålla en bättre etikett i framtiden och faktiskt
lämna vår jord till nästa generation i bättre skick än när vi fick den. Jag vill att mina barn
ska få se flaxande hägrar och känna sig stolta över vår vackra natur.

Med förhoppning om en skön stundande vår till er alla
Therese Arvidsson alias Von Heidenstam

11

Vedeldning - en teknikgren
För en bra uppvärmning räcker det bra med att man fyller på eldstaden ett par gånger och låter veden
brinna jämnt.
De flesta eldstäderna fungerar bra på följande sätt:
Rada in ren, torr ved i eldstaden, horisontellt eller stående. Säkrast når man ett bra resultat då
vedträna har en diameter av 8-10 cm och travas luftigt, vågrätt. Se också till att det kommer
tillräckligt med ersättningsluft in i rummet!
•

Placera tändet, dvs. en handfull små trästickor och näver eller tidningspapper ovanpå veden.
Fördelar:
•

Mindre startrök

•

Brasan sjunker inte
ihop

•

Lägga på all ved
innan tändning

•

Detta har visat sig vara det bästa sättet att tända på, för då gör värmen frän tändet att
ämnena från träet, som förgasas, flammar upp och att allt som förgasas också förbränns.
Om man hettar upp kalla vedträn underifrån, så förgasas veden, men
förbränningen blir ofullständig. Härvid bildas mängder med utsläpp. I nästan alla eldstäder
är det faktiskt bäst att tända ovanifrån.

•

Vid andra påfyllningen kan man använda grövre vedträn, med en diameter på
cirka 12-15 cm. Rada in veden tätt, då inga lågor längre syns i eldstaden. Genom att

Ta ur askan

•

Flytta kolen till
framkant/sida

Ny ved på roster
direkt men med
kontakt med kolen

placera veden längst bak i härden eller ställa den snett uppåt mot bakväggen förhindrar du
att luckglaset sotas ned
Försäkra dig om att vedeldningen lyckas, genom att då och då kontrollera röken
från din skorsten. En rök som, strax efter att man har tänt elden, blir ljus och genomskinlig
och som inte luktar illa, är ett bra tecken på lyckad eldning och god förbränning.
Material hämtat från Mariehams stad och Environment of Canada
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De fyra eldfaserna
(Skogsskolan)

Upptändningsfasen.
Allt vatten skall torkas bort. Vatten är världens
bästa kylmedel. I tio liter ved finns i bästa fall två
liter vatten eller i sämsta fall fem liter som skall
upp genom skorstenen. Stora mängder oförbrända
kolväten, bl a tjära, kommer upp i skorstenen.
Temperatur ca 100ºC.

Eldfasen.
Nu har vattnet försvunnit och veden
brinner med rödaktig låga. Håller man en
grillkorv över brasan blir inte korven riktigt
varm utan mest sotig. Förbränningen kan
även kallas kolmila eller tjärdal.
Temperaturen stiger snabbt till 400ºC.

Gasförbränning.
Lågorna på veden frigör gaser som börjar
brinna. Blåaktiga, nästan osynliga lågor brinner
sekundärt långt från veden. Nu börjar
förbränningen bli bra. Temperaturen ca 800 900ºC.

Kolförbränning.
Glöden knastrar och svaga blåaktiga lågor
fladdrar. Temperaturen cirka 800ºC.

Det som beskrivits ovan gäller i vanliga, småskaliga anläggningar. I
verkligheten blir det en oreda av temperaturer i en panna eller spis,
beroende på nya vedinlägg, hur veden ligger, förbränningsrummets
utformning, hur syretillförsel sker etc.
Sammanställt av
Ulf Johnsson
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Sparkföre på Vinön!

Eva

Christina

Elever och personal från
Hampetorps skola sparkar
sig över ön den 12
februari. De lär sig isvett
och att använda isdubbar.

Man måste hjälpa varann med dubbarna, sen är det full fart på sparkandet.
Efter det smakar hamburgarna stekta över elden extra gott.
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Nu går vi in mot den sista vintermånaden och eftersom det verkligen är vinter i
år så är man extra nyfiken på årets frönyheter, mästarrabatten, och årets
perenn. De är vårtecken som ger oss talar om för oss att det kommer en vår och
efter den en sommar.
Årets mästarrabatt är gjord av
Torsten Wallin, som har sin
trädgård i Stockholms skärgård.
Den heter Solbacken - blomskyar
i himmelsblått möter klippta
buxbomklot och är tänkt för
soligt, öppet läge och väldränerad
mark. Den passar alltså bra på
våra jordar och lägen, exempel
på växter som är med är:
stäppsalvia, lammöron, en,
klematis, backtimjan, kärleksört.
Flera av de här växterna växer
vilt på Vinön och det är ju en
indikation på att de trivs hos oss.
Passande lökväxter är också med
i förslaget som man kan läsa mer
om man letar på
www.mastarrabatten.se där finns
en fullständig växtförteckning och
en ritning på hur Torsten har tänkt att man ska plantera dem och även en massa
fina bilder, så att man blir riktigt sugen på att odla. Mästarrabatten på bilden
visar att Yvonne och Sven-Åke är före sin tid med att lammöron med blåa skyar.
Årets perenn 2009 är gullnattljus Oenothera fruticosa fångar blicken och
överraskar i rabatten med sina solgula blommor. De har en märkvärdig lyskraft,
speciellt under ljusa sommarnätter. Gullnattljus är en fräsch och frodig färgklick
för soliga planteringar. Det mörka bladverket är vackert hela säsongen, men det
är ändå blomningen som gör gullnattljus till en stjärna. Från juli till september är
plantorna fulla av mångblommiga klasar med underbara, gula blommor som slår
ut efterhand. Blommorna är 2-4 cm vida och har fyra välformade kronblad med
vackert tecknade nerver.
Lättskött, Gullnattljus blommar både rikligare, vackrare och mer långvarigt om
du klipper bort vissna blomklasar efterhand. Annars är detta en långlivad och
pålitlig perenn som blommar generöst utan pyssel. Den mår bra av att delas och
planteras om då och då, men håller sig fräsch även om den får stå orörd i många
år på samma växtplats. Plantera gullnattljus i soligt läge, där blir plantorna
vackrast och blommar bäst. När det gäller jorden är de mycket anpassningsbara.
De flesta väldränerade jordar fungerar utmärkt. Mer info om årets perenn finns
på www.perennagruppen.com

Ha det bra i vårsolen önskar

Rosie på Vinön!
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Karl-Erik och morfars
traktorsida
Denna månad är det Volvo BM 430
som presenteras. Denna traktor
tillverkades 1969-1978 i Eskilstuna.
När den köptes som ny kostade den
då ca 27 300 i standardutförande.
Den har tre cylindrar och har en
effekt på 32kW på motoraxeln.
Denna modell är en vidareutveckling av Volvo 400 Buster. Den fyrtrettio som vi
ser på bilden är från 1976. Här på Vinön finns den här och en till som är lite
äldre. Fyrtrettiomodellen är smidig och vi använder den i skogen, till potatisen,
och till bevattningen, en traktor med många användningsområden.

På ett möte om färjan i höstas var vi några stycken som av mötet valdes att utgöra en
färjegrupp, som skulle ha kontakt med Vägverket. Vi har varit på två möten i Eskilstuna. Det
första var före jul och det andra var i mitten på februari. Det har varit olika personer som åkt
på mötena. Det har varit bra samtalsklimat på mötena, men vi har inte lyckats bra i frågan om
färjestugans placering. Rederiet har köpt ett hus i Hampetorp.
En bra sak som kommit ut av mötena är att färjegruppen nu är remissinstans för frågor som
till exempel turlista och förtur. Förturen blir kvar, men de som har fått förtur senaste året och
därmed har en tidsbegränsning måste söka nytt.
Vi kommer att anordna ett möte ganska snart där vi informerar om vad som sagts och där vi
kan fortsätta diskutera färjefrågor. Det kommer att annonseras på anslagstavlorna.
Färjegruppen genom Åsa Ödman
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GI-metoden - Tappa vikt utan att äta mindre – del 3
Trött och hängig utan kolhydrater
En annan orsak till att kolhydraterna är viktiga, även när du vill bli av med kroppsfett,
är att du blir trött, hängig och får minskad uthållighet om du inte äter tillräckligt av
dem. Både din hjärna och dina muskler behöver kolhydrater för att fungera optimalt.
Bränsle för immunförsvaret
Risken att drabbas av en infektion blir dessutom större om du äter för lite kolhydrater,
då dessa är immunförsvarets främsta bränsle. Vidare kommer du att förlora mycket
av din muskelmassa eftersom insulinet även är anabolt/antikatabolt för dina muskler.
Slutsatsen blir att kolhydrater hämmar fettförbränningen när de finns i blodet (på
grund av insulinet), men underlättar fettförbränningen när du har dem i musklerna.
Dessutom måste du äta kolhydrater för att orka med dina dagar och för att orka
träna.
Välj rätt glykemiskt index
För maximal fettförbränning gäller det därför att äta
kolhydrater men att välja dem med rätt glykemiskt index.
Då garanteras en bra fettförbränning trots att du får en
viss utsöndring av insulin. Det kan även vara smart att
vänta med förbränningsträning tills ett par timmar efter
maten då större delen av kolhydraterna har hunnit gå
från blodet in i musklerna och insulinnivåerna i blodet
har hunnit sjunka.
Fett som bränsle
Det glykemiska indexet är ett direkt mått på hur snabbt blodsockret stiger efter en
måltid och därmed ett indirekt mått på hur mycket insulin som kommer att frigöras.
Insulinet är nödvändigt men i för stora mängder är det fettförbränningens största
fiende. För att förstå det måste vi ner på fettcellsnivå. Fettet är främst lagrat i
fettceller under huden och kring organen som triglycerider (samma form av fett som
finns i maten). Förbränningen av fett sker dock främst i musklerna och i
energikrävande organ som levern. För att denna förbränning ska kunna ske måste
därför fettet först frigöras från fettcellerna och gå ut i blodet i form av fria fettsyror.
När blodet har transporterat de fria fettsyrorna till de muskler, eller organ, som
behöver dem tas de upp och kan användas som bränsle.
LPL - styrs av insulin
Detta är en ganska omständlig process som tar tid och som
påverkas i flera steg. Ett av de mer avgörande stegen är
frisättningen av de fria fettsyrorna eftersom fettförbränningen är
helt beroende av dem. Finns det mycket fria fettsyror i blodet är
fettförbränningen effektiv, och vice versa. Här spelar insulin en
mycket viktig roll. Insulin stimulerar produktionen av ett enzym
som kallas LPL (lipoproteinlipas) och bland annat finns i
fettcellerna. Det är en av de mest avgörande faktorerna för om
du ska bli överviktig eller inte. LPL styrs till stor del av insulin,
och ju mer insulin det finns i blodet, desto mer LPL kommer att
bildas. LPL ger fettcellerna en signal att suga åt sig fett och börja
svälla, då dess uppgift är att sköta inlagringen av fett i fettcellerna.
Fortsättning i nästa nummer.
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peppar. Häll marinaden i en plastpåse. Lägg i
kycklingfiléerna
och
knyt
till.
Lägg
plastpåsen i kylen över natten.
2. Lägg kycklingfiléerna i en ugnssäker form.
Stek i ugnen ca 1 tim. Kontrollera att
köttsaften
är
klar.
Använder
du
köttermometer ska innertemperaturen vara
66º. Strö över persilja inför serveringen.
3. Värm oljan till bönmixen i en kastrull.
Skala och skär rödlöken i klyftor. Lägg dem i
kastrullen. Tillsätt bönor och kikärter. Låt
allt bli genomvarmt. Tillsätt basilika, timjan
och tomat. Vänd ner rucolasallad och
avokado.
Blanda
ingredienserna
till
dressingen och blanda ner i bönmixen.

KASSLERPANNA MED CHILIHETTA
2 port
200 g kassler
1 msk kallpressad olivolja
200 g haricots verts
200 g kokta svarta bönor
Dressing
1 msk kallpressad olivolja
1 msk citronsaft
1 msk rivet citronskal
½ tsk finhackad chili
1 msk hackad färsk basilika
1 vitlöksklyfta
Gör så här
Skär kasslern i strimlor. Värm oljan i en wok
eller stor stekpanna. Lägg i haricots verts
och bönor. Låt dem mjukna lite under
omrörning. Tillsätt kasslern och lår allt bli
genomvarmt. Blanda ingredienserna till
dressingen, pressa i vitlök och vänd ner
dressingen i pannan.

GREKISKA BIFFAR MED SVARTA BÖNOR
2 port
Ugn 200º
300 g mager färs, gärna lamm
1 ägg
2 tsk timjan
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
1 vitlöksklyfta
75 g fetaost
200 g kokta svarta bönor
1 liten gul paprika
4 tomater
2 salladslökar
10 gröna oliver
1 msk vinäger
2 msk kallpressad olivolja
salt, peppar
½ dl hackade valfria örtkryddor
Gör så här
Lägg färsen i en bunke. Tillsätt ägg, timjan,
salt och peppar. Pressa i vitlök och blanda
till en smet. Tärna fetaosten. Forma färsen
till biffar med en ostbit i varje. Lägg
biffarna på bakpapper i en ugnssäker form
och stek dem mitt i ugnen ca 20 min. Vänd
dem efter halva tiden så de får färg på runt
om.
Lägg bönorna i ett durkslag och spola med
kallt vatten. Kärna ur och hacka paprikan.
Skölj och tärna tomaterna. Skölj och skiva
salladslöken tunt. Blanda bönor, paprika,
tomat, salladslök och oliver. Blanda
ingredienserna till dressingen, smaka av med
salt och peppar. Ringla dressingen över
salladen och strö över örtkryddor.

CITRUSKYCKLING MED BÖNMIX
2 port
Ugn 125º
2 kycklingfiléer
1 liten gul lök
2 vitlöksklyftor
rivet skal och saft av 1 citron
1 tsk sambal oelek
1 msk kallpressad olivolja
salt, peppar
2 msk hackad bladpersilja
Bönmix
1 msk kallpressad olivolja
1 liten rödlök
150 g kokta röda bönor, ev på burk
150 g kokta kikärter, ev på burk
½ dl hackad basilika
1 tsk torkad timjan
2 stora tomater, skållade och tärnade
1 näve rucolasallad
1 mogen avokado, tärnad
Dressing
2 msk kallpressad olivolja
1 msk balsamvinäger
salt, peppar
Gör så här
1. Skala lök och vitlök. Hacka löken. Blanda
lök, citronskal och saft, sambal oelek och
olja. Pressa i vitlök. Smaka av med salt och
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GORGONZOLAFILÉ MED VALNÖTTER
2 port

GÖSFILÉ UNDER GETOSTTÄCKE
2 port
Ugn 175º

2 kycklingfiléer, à ca 150 g
rapsolja
1 purjolök
1 burk crème fraiche, 15%
½ dl vitt vin
1 hönsbuljongtärning
100 g gorgonzola eller
ädelost
valnötter
Gör så här
Stek filéerna i rapsolja på hög värme i några
minuter tills de är gyllenbruna. Ta upp
filéerna. Skiva purjolöken och bryn den tills
den mjuknat och fått lite färg. Tillsätt
crème
fraiche,
vin
och
smulad
buljongtärning. Finfördela osten och lår den
smälta. Lägg tillbaka filéerna. Låt puttra 10
min på svag värme under lock. Strö över
hackade valnötter vid servering.
Serveras med en god sallad, t ex med
salladsblad, gurka, små broccolibuketter,
tomatskivor, skivade champinjoner. Pressa
över lite citron och häll på lite olivolja.

2 gösfiléer à ca 200 g
1 msk citronsaft
1 liten pressad vitlöksklyfta + 1 tsk olivolja
ca 50 g färsk svamp, t ex champinjoner
hackad dill
ca 50 g sockerärter
1 msk solrosfrön
1½ msk torrt vitt vin
1 msk olivolja
20 g getost
Gör så här
Gnid in fisken med citronsaften och lägg i en
ugnsfast form. Blanda vitlöken och olivoljan
till en purè och bred över fisken. Lägg på
svampen, ärtorna och dillen jämnt över
fisken. Stänk på olivolja och strö över
solrosfröna. Häll på det vita vinet. Täck med
lock eller folie. Sätt in i ugnen och tillaga ca
20 min. Smula därefter över getosten och
gratinera ytterligare 10 min utan lock eller
folie.
Servera med en god sallad. Strö gärna lite
solrosfrön även i salladen.
KASSLER OCH FÄNKÅLSSALLAD
2 port

MANDELBAKAD LAXFILÉ
2 port
Ugn 125º

2 fänkålsstånd
1 apelsin
2 msk finhackad mynta el persilja
200 g strimlad kassler
2 msk olivolja
salt, peppar
5 hackade valnötter
Gör så här
Skär fänkålsstånden i tunna skivor och
förväll i lättsaltat vatten ca 4 min. Låt rinna
av väl. Skär apelsinen i små bitar. Hacka
myntan eller persiljan. Strimla kasslern.
Blanda alla ingredienserna i en skål och
ringla över olivolja. Krydda med salt och
peppar. Strö över de hackade valnötterna.

2 portionsbitar laxfilé
salt, peppar
saft av ½ citron
2 msk flagad mandel
Sallad
200 g broccoli
1 strimlad gul paprika
2 dl valfri sallad
Dressing
1 tsk fransk senap, t ex Dijon
2 tsk vinäger
2 msk olivolja
Gör så här
Lägg laxfilén i en ugnssäker form. Salta och
peppra. Droppa över citronsaften. Strö över
flagad mandel. Tillaga mitt i ugnen ca 20 min.
Förväll broccolin i små buketter i lättsaltat
vatten ett par minuter. Låt rinna av. Strimla
paprikan och blanda med broccolin och
sallad. Blanda ingredienserna till dressingen
och blanda ner i salladen.

Så var det dags för några nya, som jag
hoppas, inspirerande GI-recept.
Smaklig måltid önskar
Christina Johnsson
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vecka 10

vecka 11

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

4

onsdag

5

torsdag

6

fredag

7

lördag

8

söndag

9

måndag

10 tisdag
11 onsdag

Kurshelg i utomhuspedagogik, fredag - måndag
16 -17 Biblioteket öppet
Utomhuspedagogikkurser (magisterutbildning) tisdag - söndag
18.30 Brandövning
9.40 Tjejgruppen - Utflykt till Rejmyre och Björke vävstuga

Beställ mat!

Beställ bröd!

16 -17 Biblioteket öppet

Internationella kvinnodagen

Beställ mat!
18.30 Projektmöte alt torsdag
14.15 Öppet hus i Missionshuset
19.00 Tjejträff - Bildspel av Samuel Andersson, pappa Bengt berättar

12 torsdag
13 fredag

vecka 12

Fullmåne

H K H Kronprinsessans namnsdag Beställ bröd!
Sophämtning

14 lördag

14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”

15 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

16 måndag
17 tisdag
18 onsdag

18.30 Projektmöte alt torsdag
Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan
19.00 Tjejträff - filmkväll

Beställ mat!

- TIDSBESTÄLLNING

19 torsdag

Beställ bröd!

20 fredag

Vårdagjämningen

21 lördag
22 söndag
vecka 13

16 -17 Biblioteket öppet

23 måndag
24 tisdag

18.30 Projektmöte alt torsdag

25 onsdag

19.00 Tjejträff - matlagning. Tema: våfflor

Beställ mat!

Våffeldagen Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

26 torsdag

Beställ bröd!

27 fredag
28 lördag
29 söndag
vecka 14

14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”
10.30 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

Sophämtning

Sommartid börjar

30 måndag
31 tisdag

April

.

1

onsdag

2

torsdag

Fotvård - Inga-Lill Sevefjord i skolan - TIDSBESTÄLLNING
18.30 Brandövning
18.30 Projektmöte alt torsdag

Beställ mat!

Tjejträff - Italiensk afton - vinprovning

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

