Mötesplatsen
2015

Mötesplatsen har många olika aktiviteter på flera
ställen i kommunen, exempelvis matlagning,
bakning, gympa, boule, underhållning, utflykter och
hjärngympa.
Vår vision är att alla ska få möjlighet att uppleva en
meningsfull dag på mötesplatserna.
Vi arbetar efter Äldreomsorgens gemensamma
värdegrund.
Vårt förhållningssätt är att alla ska ha ett värdigt liv
och att alla får ett gott bemötande med respekt och
trygghet.
Carina Wallström Äldrepedagog
Barbro Persson Undersköterska

Mötesplatser Våren 2015

Konstnär Eva Petterson

Måndagar Jämna veckor Folketshus i Nol. Kl. 14.00–16.00
Startar 19/1 2015
Café, lätt gymnastik, hjärngympa, underhållningar mm.
Måndagar ojämna veckor Björkliden i Alafors. Kl. 14.00–16.00
Boule, café, hjärngympa mm.
Tisdagar Bohus service hus. Kl.10.00–14.00.
Frukost, matlagning, lätt gymnastik, hjärngympa mm.
Onsdagar Södra Klöverstigen 32, i servicehuset.
Kl.13.00–15.00. Lätt gymnastik, fika, hjärngympa mm.

Onsdag 14/1, 4/2, 25/2, 18/3, 8/4, 29/4 och 27/5 kl. 13.00–15.00. är
vi på lunchfilm på Ale gymnasium. Då är övrig träff inställd på
servicehuset i Nödinge.
Torsdagar Aktivitetshuset i Älvängen. Kl.10.00–14.00
Frukost, matlagning, hjärngympa mm.
Vill Du delta eller undrar över något så kontakta
Carina Wallström 0704 320 772
Carina.wallstrom@ale.se

Påsk lunch i Bohus vi åt sill, Jansons frestelse,
ägg, lax, Finsk morotspudding och lite rökt skinka mm.

Hjärngympa!
Kan du hitta Pandan bland alla ansikten?

Elever från musikskolan
Underhöll oss i Bohus i Maj under ledning av Ingegerd Andersson
musiklärare på kulturskolan.
De sjöng bl.a. Johan Sebastian Bach- Nu grönskar det, Ted
Gärdestads -Våren är oskyldigt blå, Veronika Maggios -Det ekar
över hela staden, Lalehs- Vårens första dag.

Från vä: Havanna, Tilda, Erina, Erna, Tilda, Emma, Laura och Filippa.
Text: Evelyn Lindström/Musik: J.S. Bach

Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,
ty dagen den är din.
Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr,
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom!

Idas sommarvisa
Du ska inte tro det blir sommar
Ifall inte nån sätter fart
På sommarn och gör lite somrigt
Då kommer blommorna snart
Jag gör så att blommorna blommar
Jag gör hela kohagen grön
Och nu så har sommaren kommit
För jag har just tagit bort snön
Jag gör mycket vatten i bäcken
Så där så det hoppar och far
Jag gör fullt med svalor som flyger
Och myggor som svalorna tar
Jag gör löven nya på träden
Och små fågelbon här och där
Jag gör himlen vacker om kvällen
För jag gör den alldeles skär
Och smultron det gör jag åt barna
För det tycker jag dom kan få
Och andra små roliga saker
Som passar när barna är små
Och jag gör så roliga ställen
Där barna kan springa omkring
Då blir barna fulla med sommar
Och bena blir fulla med spring

FINN 29 OLIKA INSTRUMENT
Leta efter instrument som finns gömda i texten.
1. Den är snäv er lurviga kjortel, sa hon med en blick som uttryckte både förakt och
avund.
2. Ingenjören kom genast, det hade blivit tvärstopp i anordningen som reglerar
kylvattnet.
3. Större delen av reskassan går till mat, och logi tar resten, även om vi nöjer oss med
lägsta standard.
4. Det var så trångt i häktet att två eller tre interner fick sova i samma isoleringscell om
nätterna.
5. Vilket omodernt och nedslitet rum Petterson bor i på helgerna.
6. Du anar inte hur raffig ambassadörens hustru var i sin sidensari.
7. "Vad tycker du om geografi Olle?" frågade rektorn.
8. Nu har papegojan flugit iväg igen, skrek Sven upprört.
9. Luffar-Laban till sin oerfarne kompis: Ja, nog kan man luffa gott och väl halvannan
mil på en dag.
10. Mera bastubad ropade finländarna unisont.
11. Dofta, dofta blyg viol, i nattens sena timma.
12. Nu vill jag verkligen ha ett eget rum mor, snyftade Lisbeth uppgivet.
13. Här i Norge lämnar man alltid 15 % i dricks, sa kyparen.
14. Skulpturen var full av figurer och ornamentik.
15. Nej, nu måste vi sluta jobba och gå in och äta, innan middagen vissnar, sa
vegetarianen.
16. Jag tänkte måla er garderob oerhört noggrant, sa Bo.
17. "Jag var bosatt som ung i Gamleby." genmälde den halte åldringen.
18. Vår tambur inredde och målade vi själva förra veckan, utan professionell hjälp.
19. När vi var i Köpenhamn mötte vi Ola och hans kompis, samt tre tjejer.
20. Alla känner väl Robert "Robban" Josefsson.
21. Till Stockholm brukar jag resa med flyg eller tåg.
22. Det är bara blinda hönor som plockar sina korn ett och ett.
23. Och utanför mitt fönster - min blommande kastanj - ett vårens skira flor - kring
vinterns mörka grenar.
24. Majoren skrek: "Skjut träff löjtnant! Ni måste sikta bättre!"
25. Ni skall aldrig röra några fågelbon, gossar, sa läraren.
26. Hon hade en skälmsk blick i ögonvrån och vid hennes mun spelade ett litet leende.
27. "Denna nyckel har passat här förut!" utbrast inbrottstjuven missnöjt.
28. Nu var det äntligen hans drag. Spelgeniet funderade en stund innan han bestämde sig
för en rockad.
29. Förhandlingen var klar. I nettolön skulle ingenjören få tjugofemtusen kronor.

Carinas Gymnastik i Bohus!

Om vädrets makter tillåter så har vi gympan utomhus.

Annars är vi inne.
Alla är välkomna!

Lättgympa tisdagar kl.12.00–12.30
I stora matsalen på Bohus servicehus
Ingen anmälan och ingen kostnad
Vid frågor ring:
Carina Wallström 0704 320 772
Carina.wallstrom@ale.se

Välkomna!

Hur många ansikten kan du hitta?
10?

Jul lunchen i Älvängen
Det kom 30 hungriga pensionärer till vår
jul lunch!Vi hade lotteri och försäljning
av handarbeten.

Vi personal blev
uppvaktade
med blommor
och annat gott!

Julklappsleken i Nödinge

Julstuga i Bohus

Korkskruvens dansförening bjöd upp
till dans på Bohusservicehus i april

Även publiken fick prova på!

Måndagar udda veckor spelar vi inomhus
boule på Björkliden i Alafors. Sedan fikar
vi och har frågesport eller hjärngympa.

Vi räknar poäng och har en ”liten”
prisutdelning vid terminens slut.
Vi är en liten grupp på 6-10 seniorer som
troget kommer varannan måndag.

Poesi från våra gamla poesiböcker!

Nästan alla har någon gång haft eller skrivit i en poesibok.
Men alla har inte sparat dem. Vi fick ihop några och valde ett par dikter.

Apelsinsoppa
Det här behövs till 4 personer:
8 apelsiner
1 dl vatten
1 dl socker
2 krm hel kardemumma
4 tsk potatismjöl + 2 msk vatten
Till servering:
2 blodapelsiner
Gör så här:
1. Pressa apelsinerna.
2. Koka saften med vatten, socker och kardemumma.
3. Red av soppan med potatismjölet ut rört i vattnet. KOKA INTE MER!
Servera med skinnfria blodapelsinklyftor

Carinas fisksoppa
4-6 portioner

1 morot
2 potatisar
1 bit purjolök
1 bit rotselleri
1 bit fänkål
Curry
Salt, peppar
3 dl vitt vin
1-2 fisk buljong tärningar/fiskfond
Torsk och lax ca 600 g i bitar
Sockerärtor, skurna i strimlor
2 dl grädde
Skala och skär grönsakerna i mindre bitar. Fräs dem i
smör och krydda med lite curry, salt och peppar. Häll i
vinet, buljong tärning och lite vatten. Koka tills
grönsakerna är mjuka. Mixa med en mixerstav till en slät
soppa.
Tillsätt fisken och sjud tills den är färdig. Tillsätt grädden
och smaka av med fiskfond, vin. Lägg sist i sockerärtorna.

Fiskgratäng med spenat
Ingredienser: 6-8 portioner

2 st schalottenlökar
1 tsk olivolja
450 gram fryst spenat
2 dl grädde
salt
vitpeppar
600 gram torsk, 8 bitar
250 gram fetaost
1 dl riven gratängost
150 gram färska
spenatblad

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader.
Skala och hacka
schalottenlöken. Hetta upp en
stekpanna med olja och bryn lök
tillsammans med fryst spenat.
Tillsätt grädden, koka upp och
låt koka i ca 5 minuter. Smaka
av med salt och vitpeppar.

Lägg torsken i en smord
ugnsform. Häll gräddsåsen över
fisken och smula över fetaost.
Strö riven ost ovanpå och
ugnsbaka i 20 minuter. Servera
med färsk bladspenat och
potatis.

Fruktsallad med banan, äpple,
apelsiner och vindruvor. Serverades
med glass!
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Jan-Eriks Fisksoppa

4 portioner

1 purjolök
1 msk curry
2 msk smör
2-3 burkar krossade tomater
2 dl vatten
2 fiskbuljong tärningar
2 pkt torsk á 400 gr
4 dl vispgrädde
300 gr skalade räkor som delas
Salt
Peppar
Dill
Skölj och skär purjon i små bitar. Bryn den i en kastrull med
curryn. Skär fisken i mindre bitar. Häll de krossade tomaterna,
buljongtärningarna, fiskbitarna och vattnet i kastrullen. Soppan
skall sjuda tills fisken är klar. Häll i grädden och krydda.
Smaka av!

Knäckig rabarberpaj
150 g smör
2 dl råsocker
½ dl vispgrädde
½ dl sirap
1,5 dl vetemjöl
3 dl havregryn
1 tsk flingsalt
600 g rabarber

ugn 200 grader

Smält smör, socker, grädde och vispgrädden.
Blanda i havregryn, mjöl, bakpulver och flingsalt.
Skala och skär rabarberna i bitar.
Lägg dem i en smord form och bred degen över.
Grädda i ugnen i ca: 30 min.

Kokt torskrygg med ägg och
pepparrot

Vanjas äggsås är absolut godast. 2-4 portioner
2 msk smör
2 msk mjöl
3-5 dl mjölk
Salt vitpeppar
1 nypa socker
Smält smöret i en kastrull och häll i mjölet, späd med
mjölken och vispa kraftigt. Salta, peppra och smaka av
med lite socker.

Köttbullar med potatismos och gräddsås
500 g köttfärs
½ dl ströbröd
1 dl grädde
2 msk finhackad lök
1 ägg
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
2 msk Smör

Potatismos:
1 kg mjölig potatis
2 dl mjölk
½ dl grädde
salt och peppar
½ gurka

Gör så här:

Blanda ströbröd och grädde. Låt svälla 10 min. Lägg i färs, lök, ägg, salt och
peppar. Rör till en jämn smet. Forma färsen till jämna bullar. Stek dem i smör på
medelvärme 3-5 min.
Skala potatisen och skär i bitar. Koka den mjuk i lättsaltat vatten 10-15 min. Häll av
vattnet och pressa potatisen genom purépress eller mosa med en stöt direkt i
kastrullen. Värm mjölken och grädden och rör ner i potatisen. Smaksätt med salt
och peppar. Rör moset luftigt. Servera köttbullarna med potatismoset och gurkan
skuren i skivor.

Såå gott med vanlig husmanskost!

Maggies lunch!

29 september var det avskedslunch med Maggie.
Hon flyttar närmre dottern i Vårgårda och bjöd oss
alla på tre rätters lunch. Tusen tack och lycka till,
många kramar från oss alla!

#Räk toast
Stek en brödskiva på båda sidor i smör.
Hacka räkor, rödlök och blanda med creme fraiche och majonnäs. Lägg en lagom
klick på varje brödskiva.
Garnera med citronskiva och dill.

#Ugnsbakad kummel med skarpsås och pressad
potatis.
Skarpsås:
4 port.
1 dl majonnäs
1 dl crème fraiche
3-5 tsk vitvinsvinäger
3-5 tsk flytande honung
Smaka av!

#Pannacotta med blandade bär.

4 port.
1 dl Dansukker Gelésocker Multi
4 dl grädde, valfri fetthalt
Smaksättning
2 tsk Vaniljsocker eller
2 tsk Vaniljsocker
Blanda samman gelésocker multi, grädde
och eventuell smaksättning i en kastrull och
koka i 1/2 minut. Häll upp i portionsglas.
Garnera gärna pannacottan med lite frukt,
bär eller bärsås.

Vi spelade Bingo med chokladvinster.
Så här fint
skrev
Maggie i
Ale kuriren
innan hon
flyttade!

Pasta och köttfärssås
6 port.













500 g nötfärs eller blandfärs
1 msk Olivolja
1 st Gul lök
1 st Vitlöksklyfta
2 msk Vetemjöl
2 dl vatten
400 g Krossade tomater
2 skivade morötter
2 msk Ketchup
1 tsk soja
1 st Köttbuljongtärning
salt och peppar

Bryn köttfärsen i lite olivolja. Tillsätt skalad och hackad lök och vitlök och låt steka med ett par
minuter. Strö över vetemjöl och blanda väl. Häll på vatten och krossade tomater.
Tillsätt övriga ingredienser och låt småputtra i ca 20 minuter. Smaka av med salt och peppar.
Servera med nykokt pasta och sallad.

Petits choux med räkfyllning
3 dl vatten
100 gram smör eller margarin
2 dl vetemjöl
3 st ägg
Tillagning: Ugn
Gör så här:
1. Koka upp vatten och matfett
i en tjockbottnad kastrull. Sänk
värmen och tillsätt mjölet
under vispning. (Använd en
kraftig visp.)
2. Rör tills degen släpper
botten, inte längre. Degen får
inte koka så att fettet kryper
fram, då vill den inte höja sig i
ugnen.
3. Låt degen svalna lite och
tillsätt sen 1 ägg i taget under
kraftig omrörning. Rör in varje
ägg ordentligt i degen innan
du tillsätter nästa.
4. Klicka eller spritsa ut smeten
på plåt med bakplåtspapper. Klickarna ska vara stora som en
golfboll ungefär.
5. Eller: Spritsa/klicka ut en krans.
6. Sätt plåten mitt i ugnen. Grädda i 200-225 grader i 20-25
minuter. Öppna inte ugnsluckan under tiden! Kransar gräddas i
175-200 grader i ca 30 minuter.
Vi blandade räkor med majonnäs och creme fraiche och
hackad rödlök och dill som vi fyllde Petit chouxerna med.
Mycket gott!

Risgrynspudding
400 g Risgrynsgröt (kylskåpskall)
1 dl Vispgrädde
2 msk Strösocker
2 st Ägg
1 krm salt
1 tsk Kardemummafrön
Ev. bittermandelolja 2 droppar
smör (till formen)
Gör så här:
Värm ugnen till 200°C. Smöra en ugnsfast form. Rör ihop gröt,
vispgrädde, ägg, socker, salt och kardemumma till en jämn smet. Häll i
formen. Grädda mitt i ugnen i ca 50 minuter.
Låt risgrynspuddingen svalna något

En klassisk långlagad söndagsstek
på kalv fast på en tisdag!
Kalvstek, 6-8 port
ca 1.2 kg benfri kalvstek
ca 1 msk salt
1 msk smör + 1 msk matolja
vitpeppar ur kvarn
2 gula lökar
2 morötter
2½ dl kalvbuljong
2 dl vispgrädde
några kvistar persilja
1 lagerblad
½ tsk torkad timjan
lite pressad citron
vitpeppar
lite kajennpeppar
Salta kalvsteken och låt den gärna
stå och dra en halvtimme. Bryn
köttet i en stekgryta i smör och olja
tills den får fin färg runt om. Gå
över med pepparkvarnen. Skala
lökarna och skär dom i fyra bitar.
Skala morötterna och skär dom i
tjocka skivor. Lägg ner lök och
morot i grytan. Häll på buljong,
grädde, persilja, lagerblad och
timjan. Sätt på lock och låt sjuda
på spisen på riktigt låg värme i ca
1 timme och 15 minuter eller lite
mer. Köttet ska nå en
innertemperatur på ca 65 grader.
Ta av grytan från värmen och låt
svalna med locket på. Ta upp
steken tillfälligtvis och mixa skyn
till en slät sås, gärna med
stavmixer. Smaka av med citron
och peppar. Skär köttet i skivor
och servera med kokt potatis och
picklad gurka.

Godaste rostbiffsgrytan någonsin!
4 portioner

400 gr rostbiff strimlad
Smör och olivolja till stekning
1 gul lök skivas
1 st buljongtärning
2 klyftor vitlök
2 dl vatten
2 dl grädde
2 dl creme fraiche
2 msk soya
1 citron (skalet)
Champinjoner
2-3 msk fransk senap
2 msk vinbärsgelé
1 dl hackad persilja
Salt och peppar
Bryn köttet i smör och olja tillsätt lök, vitlök och champinjoner. Krydda
med salt och peppar.
Tillsätt vatten, senap, citronskal, soya, gelé och buljongtärning.
Låt småputtra tills köttet är mört.
Häll i grädden och creme fraichen. Smaka av.
Vi serverade broccoli och potatis till!

4 portioner

Thai gryta

4 kyckling filéer
2 morötter
1 klyfta vitkål
1 bit broccoli
1 bit purjo lök
1 paprika.
1 påse Santa Marias Phai Thad krydd sås
½ påse Santa Marias röd curry krydd sås
1 burk kokosmjölk

Strimla morötter, vit kål, paprika och purjolöken i
smala strimlor. Dela broccolin i små buketter.
Skär kycklingen i mindre bitar.
Stek på hög värme i en vid stekpanna. Blanda i
kokosmjölk och såserna, smaka av och ta ev mer
currysås.

Till Valborgsmässo lunch åt vi varmrökt lax med skarpsås i Bohus.

Skarpsås:
4 port.
1 dl majonnäs
1 dl crème fraiche
3-5 tsk vitvinsvinäger
3-5 tsk flytande honung
Smaka av!

Vi serverade kokt
potatis och sallad till.

Tomatsoppa med västerbottenost flarn.
Ingredienser
4 portioner
1 st gul lök
1 st vitlöksklyfta
2 burkar krossade tomater
1 dl vatten
½ burk grillad inlagd paprika
1-2 grönsaksbuljong
1 nypa socker
saltpeppar
basilika
Så här gör du
Hacka lök och vitlök och fräs det sedan på medelvärme i lite olja tills dess att löken
mjuknat och blivit lite genomskinlig. Undvik hög temperatur då löken lätt bränns
vid.
Slå på krossad tomat, paprika och tillsätt vatten, buljong, socker och övriga
kryddor. Låt det koka upp och sedan puttra på svag värme i ca 15-20 minuter.
Ta kastrullen av plattan och mixa soppan slät med en stavmixer.
Smaka eventuellt av med mera kryddor.
Servera soppan med en klick kvarg, yoghurt eller creme fraiche och ett gott bröd!

Lägg riven Västerbottensost på plåt i små högar.
Grädda i 175 grader tills de är gyllenbruna ca 5-10 minuter beroende på ugnen.
Lossa och använd som smakligt garnityr i soppor eller till drinken!

Ugnsbakad lax med fetaost täcke!

Det här behövs till 6 port:
0.8 kg laxfilé utan skinn
salt, peppar
1 msk pressad citron
150 g fetaost
2 dl grekisk yoghurt
1 kruka färs basilika
Ugn: 200°
Gör så här
Lägg laxen med ”skinnsidan” ner på en plåt med bakpapper. Krydda med salt och
peppar och droppa över citronsaft.
Smula fetaosten fint eller mosa den med en gaffel. Blanda väl med yoghurt och
basilikan.
Bred blandningen över laxen och baka i ca 20 minuter tills laxen är klar.
Sås
5 dl matlagningsvin
1-2 fisk buljong tärningar eller fisk fond
2 dl creme fraiche
En nypa hackad gräslök
Koka upp och smaka av.

Wienerschnitzel med champinjonsås.
Ingredienser:
600 gram kalvinnanlår
4 krm salt
2 krm vitpeppar
1 dl vetemjöl
2 ägg
2 dl ströbröd
4 msk smör till stekning
4 msk olja (ex. solrosolja) till stekning
Tillbehör: 4 citronskivor
8 sardellfiléer
4 msk kapris
4 dl kokta gröna ärter
4 port kokt potatis.
Banka ut köttskivorna till ca 0,3 - 0,5 cm tjocklek om de inte redan är tunt skivade.
Köttbankare eller undersidan på en kastrull eller gjutjärnspanna går bra att banka med.
Häll ut mjöl på en tallrik och blanda med salt och peppar.
Knäck äggen i en djup tallrik och vispa ihop dem lätt.
Häll ut ströbröd på en tredje tallrik.
Vänd köttskivorna först i vetemjöl, därefter i uppvispat ägg och sist i fint ströbröd.
Hetta upp hälften av smör och olja i en stekpanna och stek två wienerschnitzlar i taget eller
stek alla fyra på en gång i två pannor. Det tar ca 5 minuter på varje sida på medelvärme (då
ströbrödet annars lätt bränner om du steker på högsta värme). Du kan också tillsätta mer olja
och nästan fritera schnitzlarna.
Förbered och koka gröna ärtor några minuter om du vill ha det till.
Lägg upp de nystekta schnitzlarna på ett fat.
Garnera gärna varje schnitzel med en citronskiva, sardellfiléer och kapris.
Servera wienerschnitzlarna med gröna ärter och potatis samt garnityr.

Champinjonsås
Ingredienser:
5 dl färska champinjoner
0,5 dl hackad schalottenlök
50 g smör
2 msk vetemjöl
3 dl mjölk
2 dl vispgrädde
2 krm salt
1 krm nymalen vitpeppar
2 msk ljus soja ex. Kikkoman eller någon tsk kinesisk soja (valfritt)

Tillagning:
Rensa och grovhacka svampen.
Stek svampen i en stekpanna med höga kanter eller kastrull (utan fett) och rör då och då tills
nästan all vätska ångat bort - det tar några minuter.
Skala och hacka under tiden löken fint.
Tillsätt smör och hackad lök till svampen och fräs någon minut.
Strö vetemjöl över och rör ut mjölet.
Häll i mjölk under omrörning och koka upp.
Tillsätt grädden och rör om.
Låt sedan champinjonssåsen koka på medelvärme i minst 5 minuter - rör då och då.
Om du vill kan du mixa champinjonsåsen med en stavmixer. Du kan förslagsvis plocka upp några
hela bitar champinjon och sedan mixa resten och sedan lägga tillbaks champinjonbitarna.
Smaka av champinjonsåsen med salt och peppar samt en skvätt soja. Champinjonsåsen är klar
att servera.

Grillning i Bohus en härlig sommardag!
Barbro tänder grillen.

Marianne och Carina fixar resten!
Vi köpte färdiga frysta kycklingspett som
vi grillade på en kolgrill.
Gjorde en potatis sallad, melon sallad och
en yoghurt och paprikasås.

Potatissallad

Melonsallad

Ingredienser
6 portioner
1 kg kokt, kall färskpotatis i bitar
400 g sockerärtor, förvällda 1 minut
och spolade kallt vatten
1 röd lök i tunna skivor
1 dl grovt hackad dill
0,5 dl fint skuren storbladig persilja
Vinägrett:
3 msk vitvinsvinäger
1 msk socker
1 msk dijonsenap
0,5 dl olivolja
0,5 tsk salt

Skär vatten melon
i kuber.
Blanda med fetaost som du smular
ner.
1 fpk Fetaost (150 g), smulad
1/2 burk Paprika Strimlad & Grillad
(á 200 g), strimlad
2 msk Olivolja , Extra Vergine
1/2 vitlöksklyfta, riven
salt
svartpeppar, nymalen
Smula ner fetaosten i en skål
tillsammans med grillad paprika och
olivolja. Mixa med mixerstav till en
röra. Smaka av med vitlök, salt och
peppar.

Kräftskiva i augusti på mötesplatsen i Bohus

Vi bakade en västerbotten paj köpte
havskräftor, räkor, aioli och gott bröd.
Pyntade fint med kulörtalampor och lyktor.

Västerbottenpaj
Pajdeg
100 g smör
100 g vetemjöl (1 2/3 dl)
2 msk kallt vatten

Fyllning
200 g västerbottensost, grovriven
2 st ägg
2 dl mjölk eller vispgrädde
Salt och nymalen peppar
Värm ugnen till 200 grader.
Pajdeg
Hacka samman smör och mjöl till en smulig massa, eller mixa i en matberedare.
Tillsätt vatten och blanda snabbt ihop till en deg.
Tryck ut degen i en pajform, ca 24 cm i diameter, och ställ den i kylen i en halvtimme.
Picka pajskalet med en gaffel och förgrädda det mitt i ugnen i ca 10 minuter. Låt svalna.
Fördela västerbottensost i pajskalet.
Blanda ägg, mjölk, salt och peppar, häll det över osten och grädda pajen mitt i ugnen i ca 30 minuter.

Nyårs supé i Älvängen
Meny
Skaldjurs krustader
Potatiskaka Oxfilé med rödvinsås och
grönsakstimbaler
Tiramisu

Skaldjurs krustader
6 portioner

6 st färdigköpta krustader
2 msk smör
2 msk vetemjöl
2 dl matlagningsgrädde
1 dl torrt vitt vin
1 msk hummerfond
1 burk krabbkött
1 dl räkor
salt, peppar
2 msk hackad dill
Fyllning: Smält smör i en kastrull och strö över mjöl,
och rör samman. Späd med grädde och vin under tiden
såsen kokar upp och sjuder i 3 minuter. Smaksätt med
fond, salt och peppar. Lägg upp i krustaderna och
gratinera i ugnen i 200 g tills de fått fin färg. Garnera med dillkvist och ev. räkor.

Potatis kaka med spenat
4-6 portioner ugn 225 grader

700 g potatis
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
4 msk olivolja
65 g färsk bladspenat
6 ägg
2 dl grädde
Salt och peppar
Skala och koka potatisen nästan klar i lättsaltat
vatten. Låt svalna.
Skala och skiva löken, fräs den och vitlöken mjuk i
smör.
Skär potatisen i skivor och varva den med lök och
bladspenaten i en ugnssäker form.
Vispa ihop ägg och grädde med salt och peppar. Häll
över potatisen och ställ in i ugnen i ca. 20 min eller
tills äggstanningen stelnat och fått fin färg.

Helstekt oxfilé

Ca 200 g/ person ugn 160 grader
Bryn köttet i smör i stekpanna och salta och peppra.
Stick i en termometer i tjockaste delen. Ställ in i ugnen.
Köttet är klart när termometern visar 58 grader (medium).
Låt köttet vila insvept i folie en stund innan du skär upp det.

Rödvinsås

2 st schalottenlökar, skivade
1 morot
1 bit rotselleri
1 lagerblad
5 dl rödvin
2 msk ox fond
25 g smör
Skala lök, morot och rotselleri dela i mindre bitar.
Fräs upp i smör och späd med någon dl vatten.
Häll i vin och fond.
Låt små sjuda i ca 20 min.
Sila av och red till önskad konsistens med lite majsstärkelse. Vispa ner smöret.
Smak av med salt och peppar.

Tiramisu 8 portioner
3 äggulor
500 g mascarpone ost
½ dl Amaretto likör
3 äggvitor
1 dl strösocker
ca 20 savoiardikex
1 ½ dl kallt kaffe
Kakao att pudra över

Vispa ihop äggulor och mascarpone med amaretto till en slät smet.
Vispa äggvitorna till ett fast skum tillsätt sockret lite i taget.
Vänd ner äggvitan i mascarpone smeten.
Doppa kexen i kaffet och lägg de i botten på serverings skålen. Häll smeten över och låt stå kallt minst 5
timmar. Pudra kakaon över.

Ibland blir det så gott att vi inte hinner fotografera innan vi ätit upp!

Gott Nytt År!
Önskar vi alla på mötesplatserna
Barbro och Carina

