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Några ord från redaktionen….. 
 
Så är det dags igen att göra ett nytt Ö-blad – 
oj vad tiden går fort, det var ju inte länge 
sedan vi gjorde förra numret. Vad har hänt 
sedan dess? Jo vi går mot ljusare tider, 
dagarna blir längre och vi hoppas på att solen 
snart ska visa sig på dagarna igen efter några 
veckors gråväder. De fina skridskoisarna som 
vi hade runt nyår saknar många, liksom snön. 
Isen är inte riktigt att lita på så ska man ut på 
den bör man kontakta våra fiskare som känner 
till isläget. 
 
Februari brukar vara en lugn månad men tittar 
man i kalendariet är aktiviteterna många.  
Eva Widlund har startat en ny kurs i 
utomhuspedagogik samtidigt som hon håller 
på att avsluta förra årets kurs. Det är alltså 
mycket folk som söker sig till Vinön denna 
månad – inte bara pimpelfiskare.  
 
Våra ”fårfarmare” har redan fått tillökning och lammen skuttar omkring i kylan. 
Tur för dem att det inte är någon snö. Även hos Nils och Anna-Greta Olsson är 
det livat i köket. Här hoppar elva små valpar runt och ”stör” tillvaron för dem. 
De har säkert jobbigt men roligt.   
 
I slutet av månaden är det dags för ”fettisdagen” även om Sten redan nu har 
börjat sin semmeltillverkning på fredagarna. De som håller hårt på traditionerna 
väntar till den 24:e, alla andra njuter av sin semla varje vecka redan nu.  
 
Fotografer i detta nummer är Eva Widlund, Christina Johnsson, Maj Hedin samt 
Carin Fremling-Kumlin ??????? 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Så kom då äntligen de där skridskoisarna vi väntat och hoppats på. 
Den första dagen på det nya året låg fantastisk is på västra sidan, 
norr gick nästan helt öppet så vi fick ge upp vid platsen för 
Valborgsmässoelden. Men vi hade hört att östra sidan också låg 
blank… 

Så den andra dagen på det nya 
året tog vi oss runt Vinön.  
Ja, vi fick förstås gå förbi 
färjan. Inte var det mycket is 
att åka på, på norra sidan, men 
vi kunde ta oss förbi med 
skridskorna på. Efter Stora 
Holmen kunde vi njuta av 
blank svart kärnis på östra 
sidan och tillbaka hem på 
västra. Vilka dagar, de kan vi 
leva länge på… 

Ett Gott Nytt År önskar 
Peter Kumlin och Carin Fremling 



 
 

 
Elisabeth Behr, 
 
zon och massageterapeut,  kommer till Vinön   
 

onsdag 18 februari. 
 
Boka tid på  tel  070 - 399 58 08 tel.tid  8.00 - 9.00 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

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

Tel  44 81 60 eller 070 - 239 02 11 
 

Sten 
 

 
 

 
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.  

 
Bokning och förfrågningar:    
 
Yvonne Karlsson    tel 019 - 44 80 57,  

            073 - 928 04 05 

Veronika Persson   tel 070 -  743 82 45   



38 miljoner kronor för utveckling av landsbygden 
 
Har du goda idéer för nationella projekt för att ut veckla landsbygden eller för 
kompetensutveckling inom miljö och djurvälfärd? Nu kan du söka projektstöd till och med den 
17 februari 2009.   
 
Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket kommer att prioritera mellan olika 
projekt med ledning av Jordbruksverkets strategi för landsbygdsprogrammets nationella projektstöd.  
 
Utveckling av företagandet på landsbygden 
 
Jordbruksverket utlyser 25 miljoner kronor för utveckling av företagande på landsbygden. Pengarna 
ska vara till projekt som har nationellt intresse och som många kan få nytta av. Projekt av regional 
karaktär ska du söka hos länsstyrelsen.  
 
Det kan vara förutsättningsskapande verksamhet inom 

• turism 
• mikroföretagande 
• diversifiering från jordbruksverksamhet 
• byutveckling och service på landsbygden 
• nyttjande av natur- och kulturvärden på landsbygden 
 

Utlysningen innefattar också projekt för att utveckla 
 

• företagandet inom jordbruk och  
• småskalig livsmedelsförädling 
 

Du som kan söka stödet är till exempel organisation, förening eller nätverk av företag som vill driva 
projekt av nationellt intresse. 
Ansök om de nationella projektstöden på blanketten "Ansökan - projektstöd". Sista ansökningsdatum 
är den 17 februari 2009. Läs mer om projektstöd på Jordbruksverkets hemsida: 
http://www.sjv.se/amnesomraden/stodtilllandsbygden/allastodformer/projektstod 
 
  
Kompetensutveckling inom miljö och djurvälfärd  
Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor för kompetensutvecklingsprojekt. Projekten ska rikta sig till 
jordbrukssektorn med fokus på målområdena 

• Ett rikt odlingslandskap 
• Ingen övergödning 
• Giftfri miljö 
• Ekologisk produktion eller  
• Djurens välfärd 

 
Du som kan söka stödet är till exempel organisation, förening eller nätverk av företag som vill driva 
projekt av nationellt intresse. Ditt projekt ska vara till nytta för en större målgrupp. 
Ansök om de nationella projektstöden på blanketten "Ansökan - projektstöd". Sista ansökningsdatum 
är den 17 februari 2009.  
Läs mer om projektstöd på Jordbruksverkets hemsida:  
http://www.sjv.se/amnesomraden/stodtilllandsbygden/ allastodformer/projektstod 
 
  
 Tvärvillkorsrådgivning  
Jordbruksverket utlyser 5 miljoner kronor per år att fördela för att anordna rådgivning om tvärvillkor. 
Rådgivningen ska riktas till lantbrukare med stöd som har tvärvillkor.  
De som kan söka stöden är rådgivningsorganisationer inom jordbrukssektorn. 
   
Ansök om att anordna tvärvillkorsrådgivning på blankett en Ansökan — projektstöd för att anordna 
tvärvillkorsrådgivning. Läs mer om tvärvillkorsrådgivning. 
 
Sista ansökningsdatum är den 17 februari 2009.  
 



 
 
 
 
 
Finns det någon som kan låna mig en 
flakmoppe i sommar så jag kan sköta 
badplatsen och blommorna.  
Tack på förhand. 
 
Ring Maggan Fahlander, tel 44 80 60 
 

 

 
har möte hos Maggan onsdag den 18/2 klockan 18.00. 

 
Vi får besök av Karina Veinhede från Gränslandet. 

 
Välkomna! 

 
Nu börjar ett hårt arbete, men roligt. Vi ska se hur långt vi kommer med våra 
drömmar. Drömmar har vi! 
 

Maggan 
 

 
   

   

”””HHHUUUSSSMMMAAANNNSSSKKKOOOSSSTTT   PPPÅÅÅ   
VVVÄÄÄRRRDDDSSSHHHUUUSSSEEETTT”””   

 

Lördag den 14 februari klockan 18.00 
 

Ta gärna med någon valfri dryck som passar. 
 

Välkomna! 
 
Anmälan till Ingemar Andersson senast 9 februari på 
tel 44 81 10 (helst kvällstid) då du samtidigt kan meddela ev kostallergi. 
 

Ingemar Andersson 



Är det någon som minns 
Robin William-Olsson?
!

Han!som!trotsade!vädret!och!sjöng!i!bersån!i!somras.!

Både!han!och!publiken!satt!uppe!på!scenen!medan!

regnet!öste!ner!där!utanför,!det!var!den!20!juli!!Han!

sjöng!även!på!Värdshuset!sommaren!2006.!
!

Nu!är!han!med!i!Körslaget,!ett!uppskattat!nöjes"

program!som!visas!varje!lördag!i!tv!4.!

Robin!studerar!på!en!musiklinje!i!Ljungskile!och!har!

blivit!uttagen!till!Team!Eriks!lag!som!representerar!

Uddevalla.!!
!

Foto:!Maj!Hedin,!(mormor)!

”Ikväll går Robins dröm i uppfyllelse” !
- står det med feta bokstäver i tidningen Bohusläningen! 
!

Foto:!Per!Landén!

Robin!William"Olsson,!20,!har!en!dröm,!

tänk!om!Erik!kunde!välja!en!låt!som!jag!

kunde!få!beatboxa!till.!!

I!kväll!går!den!drömmen!i!uppfyllelse!!
!

–!Det!här!ska!bli!kul,!säger!han.!

Dessbättre!har!jag!en!oförmåga!!

att!kunna!stressa!upp!mig,!så!det!!

är!lugnt.!!

Att!det!sitter!halvannan!miljon!tv–

tittare!ute!i!stugorna!bekommer!inte!

Robin.!

–!Hellre!det!än!att!stå!och!sjunga!för!

bara!tio!personer.!

Beatboxing!kan!väl!lättast!beskrivas!

som!ett!sätt!att!härma!trummor!med!

rösten!och!munnen.!Flitigt!använt!av!

hip"hop"atisterna!och!även!av!andra!

inom!popmusiken.!Fast!Robin!är!ingen!

erfaren!beatboxare.!

–!Nej,!jag!är!nybörjare,!säger!han.!Men!Erik!bad!mig!ställa!upp!och!det!gör!jag!gärna.!!

Förhoppningsvis!kommer!det!att!lyfta!vår!låt,!Apologize.!!

Det!är!en!konst!att!beatboxa.!

–!Ja,!det!gäller!att!ha!ett!ordentligt!magstöd,!säger!Robin.!Man!måste!ha!kraft!att!stöta!ut!ljuden.!

Nu!ska!Robin!inte!bara!trumma!med!munnen,!han!tar!hand!om!det!mesta!soslosjungandet!också.!

–!Första!refrängen,!andra!versen!och!en!bit!in!i!sista!refrängen.!

Tillsammans!med!tjejerna!Pernilla!Niklasson,!21!och!Malin!Malm,!21.!

–!Låten!är!så!fantastiskt!bra,!säger!Malin.!Jag!skulle!kunna!sitta!och!gråta!när!jag!hör!den.!

–!Den!här!gången!känns!det!så!mycket!bättre,!fyller!Pernilla!i.!Som!vi!har!slitit!för!den!här!låten,!nu!sitter!den!

som!en!smäck.!

Tjejerna!kan!inte!nog!betona!körens!uppslutning!kring!Apologize.!

!

Detta!är!ett!litet!utdrag!från!en!av!många!artiklar!om!Körslaget!som!finns!att!läsa!på!www.bohuslaningen.se

!

Catrine!Neiler,!(moster)!



IInntteerrnnaattiioonneellll!!ffoorrsskkaarrggrruupppp!!bbeessöökkttee!!VViinnöönn!!
!

Med!hela!kroppen!som!instrument!och!med!Vinön!som!lektionssal!tog!en!grupp!forskare!!

del!av!projektet!kring!utomhuspedagogik!som!fått!stöd!av!Leader!Gränslandet.!
!

!

!

Den!21"23!januari!var!forskare!från!

Kanada,!Irland,!Holland,!Finland!
och!Sverige!med!om!en!temadag!med!

vinterfiske!och!isvett!på!Vinön.!

Att!bara!gå!ut!på!isen!kan!vara!en!
upplevelse!nog!som!man!aldrig!

glömmer,!åtminstone!om!man!kommer!

från!Irland!där!golfströmmen!och!
ebb!och!flod!gör!det!omöjligt!att!

lita!på!någon!is!oavsett!hur!kallt!

det!än!är.!Att!glida!fram!på!en!
”kick"sled”!på!ett!blankt!marmor"

golv!med!dimman!som!kuliss!var!även!

en!upplevelse!för!dem!som!tidigare!
har!varit!ute!på!isar.!!

!

!

När!en!röd!farkost!dök!upp!ur!dimman!blev!!

det!även!en!spontan!presentation!av!

brandkårens!svävare.!Detta!tillsammans!med!!
ett!besök!hos!en!yrkesfiskare!där!man!fick!!

se!hur!man!fiskar!med!nät!under!isen!var!

viktiga!delar!av!vinterdagen!som!gruppen!!
var!med!om.!!!!

!

Upplevelsen!var!en!del!av!den!projekt"
beskrivning!som!projektledarna!Eva!Widlund!!

och!RoseMarie!Olsson!presenterade!för!

forskargruppen.!!
!

!

!

!!!!! ! ! !Gruppens!uppgift!var!att!använda!en!metod!för!

!!!! ! ! !utvärdering!som!arbetats!fram!av!Lars!Larsson,!!

!!!!! ! ! !Dalarnas!Högskola!i!samarbete!med!Våg21!Leader+,!
!!!!! ! ! !Cesam,!Hushållningssällskapet!och!Glesbygds"!

!!!!! ! ! !verket.!Denna!metod,!CCAL,!är!tänkt!att!kunna!!

!!!!! ! ! !användas!i!vilket!land!som!helst!eftersom!den!!
!!!!! ! ! !tar!hänsyn!till!det!kontext!som!projektet!finns!i.!

!

!

!

!

!

Pat!Gibbons från!Irland tillsammans!med!Petra!Derkzen!från!

Holland!följde!med!spänd!förväntan!fisket!ute!på!isen.!



!

!

Utomhuspedagogik!på!Vinön!är!en!

uppdragsutbildning!i!samarbete!
med!Linköpings!Universitet!där!

entreprenörer!på!Vinön!varit!

engagerade!i!sina!vanliga!
professioner!men!där!de!

samtidigt!lärt!ut!till!andra!vad!

de!arbetat!med.!Ett!bra!sätt!att!
stärka!företagandet!vilket!

behövs!när!man!som!t.ex.!

fiskaren!Joakim!Holmkvist!är!
beroende!av!marknadsekonomier!

och!finanskriser!men!också!av!

naturens!nycker.!
!

!

!

!

!

!

Att!projektet!Utomhuspedagogik!på!Vinön!har!varit!lyckat!kunde!forskarna!

konstatera!och!detta!märks!också!i!att!2010!finns!Utomhuspedagogik!på!Vinön!i!

Linköpings!universitets!kurskatalog!för!ordinarie!utbildningsalternativ.!
!

Nätverket!där!forskarna!ingått!tillsammans!med!regionala!aktörer!och!praktiker!på!

lokal!nivå,!har!varit!verksamt!sedan!2004,!finansierat!av!bl.a.!Leader+!som!
arbetar!med!landsbygdsutveckling.!

!

Att!direkt!efter!vinterfisket!på!isen!få!åka!till!den!gamla!skolan!och!där!äta!
den!goda!miljöcertifierade!gösen!var!ju!en!fortsättning!på!den!kedja!och!de!

sammanhang!som!vi!vill!förmedla!inom!vårt!projekt.!

!

Karina Veinhede,!Gränslandet!!

Eva Widlund,!Temavandringar!

                                     

 

PROJEKTMÖTENA fortsätter 
 

Vi ses antingen tisdagar eller torsdagar 
Kom med du som har tankar och idéer! 
Hör av dig till Eva eller Rosie för att veta 
vilken dag som gäller.  
  

Välkommen!



TJEJTRÄFFAR – prel program  
 

21/1 Flyttgröt – vi går hem till Rosie 
28/1 Vi har en spelkväll 
 
4/2 Tapaskväll – vi tillagar olika tapasrätter som vi provsmakar 
12/2 Bowling i Vingåker – OBS! torsdag.  

Samling vid färjan klockan 17.40 för samåkning 
 OBS! Anmälan till Christina J (44 80 11) 

senast 5/2 
18/2 Filmkväll – även herrar är välkomna 
25/2 Pyssel, puzzel och semlor 
 
4/3 Prel - Utflykt dagtid till Rejmyre och Björke vävstuga 
 

Tjejgruppen 
 

 
 

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   

 
 

 

 
Studiecirkeln ”Vinön förr” fortsätter sin verksamhet  

 
lördag 7 februari och 21 februari. 

 
Båda gångerna klockan 14.30 i Vinöns skola. 

 
Alla hälsas hjärtligt välkomna! 



Norra och Södra Vinöns 
dikningsföretag 

 
kallar delägare och andra intressenter 

till möte 
 

tisdag 24 februari 2009 klockan 19.00 
i 

Vinöns skola 
 

            På dagordningen: 
                                         Godkännande av debiteringslängd 

 
Rensning och grävning av dikningsföretagets anläggning är nu igång. Genom de arbeten som 
redan utförts har en viss förbättring märkts. Dock återstår det en hel del grävning och rensning 
innan anläggningen åter fungerar som tänkt. 
 
För styrelsen 
Ulf Johnsson 

 
 

Flaggtips 
 

Hur undviks knutar och slitage! 
 
 
Ett vanligt problem med flaggor är att de slits i ytterkant samt att 
vimplar slår knut på sig själva. Slitaget och uppfransningen beror 
mycket på att vid högre vindstyrkor uppstår en snärt som då den 
kommer ut i spetsen uppgår till mycket hög hastighet.  

 
Ett gammalt beprövat sätt är att sy fast en ca 20 cm långt snöre i ytterhörnen. Då förflyttar sig 
snärten till snöret och flaggan sparas. Vi använde den här modellen under våra seglingar och 
fann att det fungerade utmärkt (snöret slits).  På vår vimpel provar vi nu ett läderskosnöre för 
att se om läder är bättre än ett snöre. 
 
SY Christina 
Ulf och Christina Johnsson 
 

 
 
 

Östernärkes områdesnämnd 
 

har öppet nämndsammanträde på Vinön tisdag den 10 mars kl. 18.00 i missionshuset 
 

Lämplig färja klockan 17.15 
 

 



 
 

 
Alla som är aktiva eller vill bli aktiva i någon grupp som jobbar med olika 
verksamheter på ön, är välkomna på ett möte i Missionshuset lördagen den 28/2  
kl 15. Mötet arrangeras för att alla ska hålla sig informerade om vad som händer i 
grupperna och hur man kan samarbeta. 
 

Ex på en grupp är t ex: Missionshusgruppen, norra badet-gruppen, boende för alla-
gruppen, studiecirkeln Vinön förr etc. 
 

Alla är varmt välkomna, vi tar oss en bit smörgåstårta medan vi pratar.  
För att kunna beställa tillräckligt mycket smörgåstårta vill vi veta vilka som har 
möjlighet att komma, så hör av dig till RoseMarie på tele 44 81 04 eller 
rosemarie.vinon@telia.com  
 
 

 

Funderar du på att bygga ut? 
Bygga nytt, eller varför inte  

en altan? 
Jag utför snickeriarbeten! 

 

 
Tomas mek svets & snickeri 

 

Tomas Neiler på Nygård: 0708-164963 
 

 

 
 

Vinö-kören ?? 
 

Jag har haft kontakt med Studiefrämjandet med jämna mellanrum sedan i höstas 
dom har försökt på alla sätt att få tag på en körledare men strax innan jul 
meddelade dom mig att dom har givit upp. Så nu är det tydligen upp till oss, 
vinöbor och sommargäster som är intresserad av en kör. 
Hör av dig till mig om du vet någon som skulle vilja vara körledare på 
Vinön, vi är nio stycken som hittills visat sitt intresse! 
 
Catrine 073-9400061 eller Catrine.marwin@gmail.com 
 



GI-metoden - Tappa vikt utan att äta mindre – del 2  
 
Använd fettet som bränsle  
Du kommer inte heller att förlora kroppsfettet utan snarare frisätta det genom att 
förändra den biokemiska miljön i kroppen. GI-metoden går ut på att äta den mat som 
övertalar kroppen om att det är dags att bränna fett och använda fettet som bränsle. 
Om man använder begreppet förlora något låter det som om man förväntas hitta det 
igen, men GI-metoden kan man följa livet ut vilket gör att man slipper lägga på sig det 
tappade fettet. 
 
Många gör fel utan att veta om det  
Om man inte känner till GI-metoden är risken stor att man äter fel, även om man tror att 
man äter nyttigt. Det är inte en ovanlig uppfattning att allt som är fettfritt är bra att äta, 
oavsett innehåll av kolhydrater och protein. Många tycker att det är okej att äta hur 
mycket som helst av något som är fettfritt, till exempel fettfria kex eller skumgodis.  
Visst är det bra att undvika överflödigt fett, men risken är att man istället får i sig 
massor av kolhydrater med extremt högt glykemiskt index. Beteendet kommer då att ge 
fettinlagring av det fett som finns i blodet och fettet i fettcellerna sitter kvar där det sitter. 
 
Fall inte för skräpmaten  
Att inta en stor mängd kolhydrater samtidigt som man äter 
lite fett ökar risken för att levern ska göra om kolhydrater till 
fett. Eftersom ett högt glykemiskt index ökar risken 
ytterligare gäller det att vara medveten om vad man stoppar 
i sig. Fettreducerade lättprodukter har ofta ett högre 
glykemiskt index än originalprodukterna, även om de har 
fördelen att de bara ger dig lite fett. Dessutom kommer ett 
alltför stort kolhydratintag verka sparande på kroppsfettet, 
och du kan därför få svårt att bli av med det fett du redan 
har på kroppen. En begränsning av fettintaget är alltså inte 
den fullständiga lösningen för att gå ner i vikt eftersom för 
lite fett får negativa effekter. Fettförbränningen och 
uthålligheten försämras och du drabbas lätt av ett kraftigt 
sug efter fett, och då är det lätt att falla för skräpmat. 
 
Kroppen är smart  
Din kropp är smart. Den känner vilka näringsämnen du äter och hur mycket energi du 
får i dig och anpassar energiförbrukningen därefter. Som du nu vet gör ett intag av 
kolhydrater att blodsockret stiger och insulin sänker det genom att föra in sockret i 
musklerna och levern. 
En av de mer påtagliga effekterna av insulin är dock att det stoppar fettförbränningen 
och trycker in fett i fettcellerna. Fettförbränningen är helt beroende av att det finns gott 
om fett i blodet och kroppen blir istället tvungen att använda mer kolhydrater som 
bränsle. 
 
Kolhydrater är en nödvändighet  
Det är därför lätt att bli tjock om man har mycket insulin cirkulerande i blodet. Någon 
drar kanske slutsatsen att det skulle vara bäst att inte äta några kolhydrater alls om 
man vill gå ner i vikt eftersom vi då skulle slippa insulinet helt och därmed minskningen 
av fettförbränningen. Problemet är dock att vi inte bränner fett effektivt om det inte finns 
kolhydrater inne i musklerna när vi tränar. Det är grunden till talesättet "Fettet brinner i 
kolhydraternas låga" så en viss mängd kolhydrater i kosten är därför nödvändig. 
 

Fortsättning i nästa nummer. 



SOPPA I RÖTT & VITT 
2 port 
1 gul lök 
1 vitlöksklyfta 
1 msk kallpressad olivolja 
1 förpackning krossade tomater, 500 g 
5 dl grönsaksbuljong 
2 msk kapris + lite inläggningsspad 
10 svarta oliver 
200 g kokta vita bönor 
2 msk hackad persilja 
100 g skinka 
2 hårdkokta ägg 
Gör så här 
Skala och hacka löken. Skala och grovhacka 
vitlöken. Hetta upp oljan i en kastrull och låt 
lök och vitlök mjukna på svag värme. Häll i 
krossade tomater och buljong. Tillsätt 
kapris, spad och oliver. Låt puttra 5 min. 
Vänd ner bönorna och låt puttra ytterligare 
5 min. Strö över persilja. Hacka eller strimla 
skinkan. Skala och hacka äggen. Lägg upp i 
små skålar och servera till soppan. 
 
SKINK- OCH AVOKADOSALLAD 
2 port Ugn 200º 
4 dl blandad sallad 
2 plommontomater eller vanliga 
1 msk kallpressad olivolja 
1 liten rödlök 
200 g rökt skinka, strimlad 
1 avokado 
2 msk strimlad basilika 
Dressing 
½ msk balsamvinäger 
2 msk kallpressad olivolja 
salt, peppar 
Gör så här 
Strimla salladen och lägg den i kallt vatten. 
Halvera tomaterna. Lägg dem i en ugnssäker 
form och ringla över olja. Stek mitt i ugnen 
ca 15 min. Skala och skär rödlöken i tunna 
klyftor. Låt löken steka med tomaterna 15 
min. Skär avokadons fruktkött i mindre 
bitar. Låt salladen rinna av och torka den 
försiktigt med hushållspapper. Blanda sallad, 
tomat, lök, skinka och avokado. Strö över 
basilika. Blanda vinäger och olja, smaka av 
med salt och peppar. Ringla dressingen över 
salladen. 

SKINKPYTT MED BROCCOLI 
2 port 
200 g rökt eller kokt skinka 
200 g broccoli 
10 champinjoner 
1 liten gul lök 
1 röd paprika 
2 tsk smör 
200 g haricots verts 
salt, peppar 
1 msk kallpressad olivolja 
Gör så här 
Skär skinkan i små tärningar. Dela broccolin 
i små buketter och skär champinjonerna i 
bitar. Skala och tärna löken. Kärna ur och 
tärna paprikan. Hetta upp smöret i en 
stekpanna och stek svamp, broccoli, lök och 
paprika. Förväll haricots verts i lättsaltat 
vatten. Låt rinna av väl och vänd ner dem och 
skinktärningarna i stekpannan. Smaka av med 
salt och peppar. Låt allt bli genomvarmt. 
 

 
 
YOGHURT & ÖNSKEBÄR 
1 port 
1 dl yoghurt, ej över 1,5% 
1 dl keso 
2 dl valfria bär 
2 msk krossade linfrö 
2 msk solrosfrö 
10 hackade mandlar 
 
Blanda allt på en tallrik och njut. 
 
KNÄCKE MED SKINKA & KESO 
1 port 
Fördela på 2 skivor grovt knäckebröd: 1 dl 
keso, 2 skivor skinka, 1 skivad tomat och ½ 
avokado. Salta och peppra. 
 

Tre lunchförslag enligt GI-metoden 

Två frukostförslag enligt GI-metoden 

  



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. 
 
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 
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. 
 
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 
1. 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. 
2. 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. 
 

 

Tre middagsförslag enligt GI-metoden 



 

 
 1 söndag  

16 -17 
Kurshelg i utomhuspedagogik, fredag - måndag 
Biblioteket öppet 

vecka 6  2 måndag   

 3 tisdag 
18.30 
18.30 

Brandövning 
Projektmöte alt torsdag                                                         Beställ mat!

   

 4 onsdag 19.00 Tjejträff  

 5 torsdag  Beställ bröd! 

 6 fredag   

 7 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” 

 8 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 7  9 måndag  Fullmåne 

 10 tisdag 18.30 Projektmöte alt torsdag                                                         Beställ mat!
   

 11 onsdag 14.15 Öppet hus i Missionshuset 

 12 torsdag 17.45 Tjejträff – bowling i Vingåker                                                              Beställ bröd! 

 13 fredag  Sophämtning 

 14 lördag 18.00 ”Husmanskost”, Värdshuset – se annons!                            Alla hjärtans dag  

 15 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 8  16 måndag   

 17 tisdag 18.30 Projektmöte alt torsdag                                                         Beställ mat!
   

 18 onsdag 
 

18.00 
19.00 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan – TIDSBESTÄLLNING 
Möte - Norra badet gruppen 
Tjejträff - filmkväll 

 19 torsdag  Beställ bröd! 

 20 fredag   

 21 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” 

 22 söndag 10.30 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Lennart Lundström. Kaffe 
Biblioteket öppet 

vecka 9  23 måndag   

 24 tisdag 
18.30 
19.00 

Projektmöte alt torsdag  
Möte - Södra och Norra Vinöns dikningsföretag    Fettisdagen  Beställ mat!

   

 25 onsdag 19.00 Tjejträff                                            Askonsdagen    Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!  

 26 torsdag  Beställ bröd! 

 27 fredag  Kurs i utomhuspedagogik 2008 avslutas.                                                    Sophämtning 

 28 lördag 
 

15.00 
Kurshelg i utomhuspedagogik, lördag - måndag 
Möte i Missionshuset , Hembygdsföreningen                                               

Mars 1 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 10  2 måndag   

 3 tisdag 
18.30 
18.30 

Brandövning 
Projektmöte alt torsdag                                                         Beställ mat!

   
 
 4 onsdag  Tjejträff – ev utflykt 

     

 

februari  2009 
 

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

 


