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Vintermys

FIXA VINTERMYSET HEMMA
LUNDS EGET VIN ÄR HÄR!
MISSA INTE VÅR FANTASTISKA TÄVLING!
WHISKY PÅ HÄCKEBERGA SLOTT
TID FÖR SOPPA
LUND PÅ DECKARKARTAN!
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

02

ÄNTLIGEN 25 NOVEMBER 2011

En ren
njutning!
Julens alla
godsaker
under ett och
samma tak.

Våra egna handgjorda
praliner från Belgien.
I ask eller lösvikt.

fr.

89:-

pnar Saluhallens
I februari 2012 öp
och butiksdel med
nya restaurangnde nyheter.
massor av spänna

L Fiskaregatan 7, Lund. 046-211 25 20
S Tullgatan 1, Malmö. 040-611 35 12
Öppet: mån-fre 10-18.30, lör 10-16, sön 10-17
www.ahlgrenskonfektyr.se

Våra öppettider under helgerna
Vardagar 9-18 • Lördagar 9 -15 • Skyltsöndag 27 nov 12-17
24-26 december stängt • Nyårsafton 9-13
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Espressokoppar & Stor Gryta

Koo Koo Earlybird Väckarklocka

Klassisk Tekanna - Droppfri
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Svart te med Apelsin & Kanel

Pepparkaksformar & Sprits

Löv Organic

Tala

199:/ set

129:100 gr

Med reservation för ev. tryckfel, slutförsäljning och att sortimentet kan variera något mellan butikerna.
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Vintermys
Höstlöven har virvlat färdigt och advent
står för dörren.
Med den här bilagan vill vi omfamna
vintermörkret. Vi går inomhus och hittar
skaparglädjen och pysslet, god mat och
dryck, stunder framför brasan… Och ljus
ska vi tända massor av! Nu är det dags att
varva ner och hämta kraft innan säsongen
exploderar i julfi rande. Njut för nu är det
äntligen dags för VINTERMYS!
Vi slår ett slag för soppa - värmande,
billigt och snabbt – när tiden ska räcka till
så mycket annat i advent. Tre kända
lundakastruller har vi slevat ut. Men vi är
inte de enda som längtat efter soppa visar
det sig…
Eget vin kan lundabygden numera
stoltsera med. I Flädie är vinskörden

bärgad för länge sedan – och nu har det
blivit dags att korka upp de allra första
egna buteljerna.
De långa, mörka hemmakvällarna
inspirerar till adventsförberedelser: gör
egna naturdekorationer eller en enkel
presentkalender . Vi har också bett en
inredare om hjälp för att skapa det rätta
vintermyset hemma.
Whisky-provning lockar Häckeberga
slott med. Där mognar hundratals ekfat
med svensk single malt-whisky. Så varför
inte glida ner i någon av salongens
Chesterfield-soffor för en avsmakning?
Läs också om duon som satt Lund på
deckarkartan, vinterbad i Bjärred och om
världsartisten som föredrar Staffanstorp
framför New York. Och så har korsords-

konstruktören Ann Persson gjort ett kryss
bara för oss!
Glöm för all del inte heller att tävla om
vinsterna: ett eget korsord där du
bestämmer lösningen, en skön weekend i
flott miljö och mycket mera.

Njut och låt dig
inspireras – för
nu är det äntligen
dags för
VINTERMYS!
Lisa Ising
Foto: Eva Lie

www.tehusetjava.se
webbshop:
w ww.tehusetjava.se
LUND V. Mårtensgatan 8A Tel 046 211 19 86

STOCKHOLM Odengatan 29 Tel 08 20 40 04

LIDINGÖ Lidingö Centrum Tel 08 765 09 86

Utgivningsdatum: 2011-11-25 | Upplaga: 115.000 exemplar | Tryck: JMS-gruppen | Graﬁsk formgivning: Kompetens i Skåne
Text och foto: Lisa Ising om inget annat anges | Kontakt: antligen@sydsvenskan.se | Tel 046-19 71 50
Besök oss i Lund: Skomakaregatan 1, Lund eller på internet: Sydsvenskan.se
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När ute är mörkt och kallt är det skönt att stanna hemma. Här delar inredaren Maya Robert med sig av sina egna tips på enkla och effektfulla sätt
att skapa vintermys. Hon har en bakgrund som produktformgivare och
gör numera även inredningar med eget företag i Lund. Till vardags inreder hon både arbetsplatser, privata hem och mässmontrar. Vi bad henne
om hjälp för att locka fram den rätta känslan till senhöst, advent och jul.

SÅ FIXAR DU VINTER

MYSET HEMMA
Att byta gardiner, kuddar, mattor är
inget för Maya Robert. I stället tycker
hon att vi ska utgå från det hem vi har
och hämta in det som saknas ute – ljuset
och värmen. Ombonat, varmt och personligt är några av ledorden.
– Satsa på stämningsbelysning, uppmanar hon. Smålampor är ett lätt sätt att
höja mysfaktorn. Komplettera med massor av levande ljus – men samla dem gärna
i grupper, så blir det mindre plottrigt.
Låt vintermyset fortsätta ut i trädgården

eller på balkongen med lyktor och utomhusbelysning.
För att understryka det varma och mysiga plockar Maya fram fårskinnsfällar,
varma ullfiltar, innetofflor, raggsockor
och koftor så att de finns tillgängliga.
Sedan lägger hon till element som fångar
sinnena: dofter, blickfång, musik… och
fyller på med ett ordentligt vedförråd.
– Framför allt tycker jag att man ska göra
det enkelt för sig. Ta sig tid att umgås och
njuta och inte stressa upp sig.
Att samla ljusen gör effekt.
Iittala-lyktorna i olika färger
ﬁnns bl. a på Hasselgrens.
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INREDARENS VINTERMYS –

10 SNABBA

1. Granris och en lykta gör entrén
snabbt vinterfin.
2. Gör en riktigt bra och julig
spellista på spotify – se axplock
nedan.
3. Låt det dofta! Kanelstång,
kryddnejlika, granris, blommor,
juligt te, glögg, bak…
4. Samla julhälsningarna och låt
dem bli del av inredningen.
5. Glaskulor i fönstret är lätt fixat
och vackert.
6. Julblommor som amaryllis och
hyacinter ”pimpas” med fina
krukor och mossa.
7. Stora skålar med clementiner
och nötter ser generöst ut.
8. Barnens alster är roliga och
personliga – använd dem!
9. Varm stämning skapar detaljer
som belysning, levande ljus, filtar
och ved.
10. Baka och pyssla – både
mysigt och ett sätt att fixa bästa
gå-bort-presenterna.

MUSIKEN

SOM FIXAR MYSET – NÅGRA
AXPLOCK:
”Silent Night, Holy Night”
Michael Jackson
”Fairytale of New York”
The Pogues
”Wish you a Merry Christmas”
Jacob Miller & Ray I
”Santa Claus is Coming to Town”
Jackson 5
”Mer Jul”
Adolphson & Falk
Happy Xmas (war is over)
John Lennon
”Winter Wonderland”
Macy Gray
”Here Comes Santa Claus”
Elvis Presley
” O Holy Night”
Tracy Chapman
”Joy to the world”
Dolly Parton

Hemmagjord marsipan
- äkta smak till sista smulan

Maya Robert bland värmande och mjukt: Enfärgade
plädar från Granit, Klippan-ﬁltar kan beställas från butik
Sländan. Bänken är av Tom Dixon och ﬁnns att få via
Tornbo Möbler eller Miljögården.

Mårtenstorget 10 • 046-211 06 64
www.ramklints.se

Vi har julklapparna
som du vill ge och
som barnen vill få

Stämningsfulla färgklickar:
Clementinfatet kommer från Village.
Stjärnan privat.

KORT OM MAYA ROBERT
Namn: Maya Robert
Gör: Inredare och formgivare
Bor: Funkisvilla i norra Lund
Familj: Jon Karlsson+3 barn 4-9 år
Vintermys: se Mayas tio snabba!

Ingen vanlig leksaksaffär

Klostergatan 14, mitt i city i Lund • 046-211 60 00 • www.krabatilund.se
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LUND • KALENDARIUM 26/11-22/12

• TORSDAG 2011-12-01
18.00 JulaFtOn Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena
18.30 Christmas Star Show Plats: Scandic Star Hotel, Lund
• FREDAG 2011-12-02
18.00 JulaFtOn Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena
21.00 little Majorette Plats: Mejeriet
• LÖRDAG 2011-12-03
10.00-16.00 Julmarknad på Björnstorps Slott
Plats: Björnstorps Slott
10.45 Öppen visning domkyrkan - svenska
Plats: Lunds Domkyrka
11.00-18.00 Flyingedagarna med Julmarknad
Plats: Flyinge Kungsgård
14.00 Jazzbrunch - Mwendo dawa Plats: Mejeriet
18.00 den girige - dramaten Plats: Lunds Stadsteater
21.30 retro Blaster Xmas Bash 2011 Plats: Mejeriet
• SÖNDAG 2011-12-04
10.00-13.00 Busstur - Slaget vid lund Plats: Lunds Turistbyrå
10.00-16.00 Julmarknad på Björnstorps Slott
Plats: Björnstorps Slott
11.00-18.00 Flyingedagarna med Julmarknad
Plats: Flyinge Kungsgård
15.00-16.00 advents- och julkonsert
Plats: Helgeandskyrkan, Nordanväg 11
• TORSDAG 2011-12-08
18.00 JulaFtOn Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena
• FREDAG 2011-12-09
18.00 JulaFtOn Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena
• LÖRDAG 2011-12-10
16.30 luciakonsert - domkyrkan Plats: Lunds Domkyrka

Korken upp för eget Lunda-vin!

17.00-18.00 Julkonsert med Mattias nilsson
Plats: Helgeandskyrkan, Nordanväg 11
17.00-18.30 Jul, jul Plats: Universitetsaulan
18.30 luciakonsert - domkyrkan
Plats: Lunds Domkyrka
21.00 Movits! Plats: Mejeriet
• SÖNDAG 2011-12-11
15.00 luciakonsert - domkyrkan Plats: Lunds Domkyrka
15.00-16.00 Folkmusik- och julkonsert Plats: Helgeandskyrkan
18.30 luciakonsert - domkyrkan Plats: Lunds Domkyrka
• MÅNDAG 2011-12-12
14.00 adventsfest Plats: Domkyrkoforum
• TISDAG 2011-12-13
17.30 luciakonsert i norra nöbbelöv kyrka
Plats: Norra Nöbbelövs Kyrka
19.00 luciakonsert i norra nöbbelöv kyrka
Plats: Norra Nöbbelövs Kyrka
• ONSDAG 2011-12-14
19.00-20.30 luciavisor och Julspelet ”Ett barn är fött
i Betlehem” Plats: Fernströmsaulan, Kulturskolan Lund
• LÖRDAG 2011-12-17
16.00 Julkonsert - lars-Erik larsson gymnasiet
Plats: Lunds Stadshall
17.00-18.00 Christmas Carols Service Plats: Helgeandskyrkan,
19.00 Julkonsert - lars-Erik larsson gymnasiet
Plats: Lunds Stadshall
• TISDAG 2011-12-20
19.30-21.00 Julkonsert i domkyrkan med Carolinae damkör
Plats: Domkyrkan, Lund
• TORSDAG 2011-12-22
19.00-20.00 Julkonsert
Plats: Helgeandskyrkan
För utförlig information gå in på www.lund.se

Foto: Colourbox

• LÖRDAG 2011-11-26
10.00-16.00 invigning av domkyrkoforum
Plats: Lunds domkyrka/Domkyrkoforum
11.00-17.00 kulturens Julstök Plats: Kulturen
12.00-13.15 Spontankören på Julmarknad i Södra Sandby
Plats: Södra Sandby
13.00 Pettson & Findus Plats: Lunds Stadsteater
14.00-15.30 ltH-körens adventskonsert
Plats: Lindebergska skolan
17.00-18.30 ltH-körens adventskonsert
Plats: Lindebergskaskolan
18.00 JulaFtOn Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena
19.00-21.00 de Sju dygderna - teaterimprovisation
Plats: Bredgatan 3, Månteatern
• SÖNDAG 2011-11-27
11.00-17.00 kulturens Julstök Plats: Kulturen
16.00-18.00 Höstkonsert med lunds ungdomsOrkester
Plats: Lunds Stadshall
• MÅNDAG 2011-11-28
19.00-21.00 kammarmusikkonsert - Franciska Skoogh, piano
& kG Hammar Plats: Skissernas museum, Finngatan 2, Lund
21.00 William Fitzsimmons (uS) Plats: Mejeriet
• ONSDAG 2011-11-30
18.30 Christmas Star Show Plats: Scandic Star Hotel, Lund

Lundabygden har fått ett eget vin! I höst korkas de första flaskorna upp – tre vita och ett
rosé. Det är Flädie mat- och vingård som stolt
presenterar resultatet efter några års vinodling.
– Vinerna härifrån ska smaka av vår egen terroir, slår VD:n Martin Rosvall Hansson fast
när han visar upp årgång 2010.
Redan när han tog över rörelsen för fem år
sedan var ambitionen att skapa en helhetsupplevelse och ett eget vin på gården. De första
vinstockarna planterades 2007 och expertis
lånades in i form av Murat Sofrakis från ”Vingården i Klagshamn”. Han ansvarar för såväl
odling som vintillverkning.
Den tre hektar stora vinodlingen väster om
Lund rymmer sex tusen vinstockar och sorterna är valda för klimatet här: Solaris, Phoenix, Rondo, Cabernet Cortis – för att nämna
några.
Avsiktligt har man undvikit de stora kända
duvorna för att skapa ett eget vin efter de lokala förutsättningarna.
Två av de första sorterna har fått namn efter
döttrarna Astrid och Alice. ”Astrid” är ett s.k.
”blanc de noir”, dvs. ett vitt vin gjort på blå
druvor, i det här fallet Cabernet Cortis.
Enligt Martin Rosvall Hansson är det ett doftoch smakrikt vin med mycket ”kropp” som
passar bra till exempelvis hummersoppa.
”Alice”, uppkallat efter andra dottern, är ett
rosévin gjort på en annan blå druva, Rondo.
Det är fruktigt och med pigg syra, lämpligt till
lättare fisk- och fågelrätter.
Övriga två viner är vita och gjorda på gröna
druvor. Det är ”Aniara”, ett fruktigt mingelvin, och ”Isadora”, ett kryddigare vin som
passar till fisk.
– Det är fantastiskt roligt och spännande. Vår
referensbank börjar byggas nu! Vi har inget
att jämföra med, men dessa viner har vi följt
sedan försommaren och vi är väldigt glada
över utvecklingen, säger en spänd Martin Rosvall Hansson.
De lokala Flädie-vinerna kan än så länge enbart avnjutas på plats för sällskap på mat- och
vingården. Ambitionen är dock att de ska

finnas på Systembolaget inom några år och
målet är en produktion på 6-10 000 flaskor.
Vinet som nu släpps är skördat och producerat
2010 – ett extremt år vädermässigt så starten
har varit tuff. Det har producerats på Åhus
Vingård där man har hyrt in sig, men det är en
engångsföreteelse. Redan till sommaren står
ett eget vineri färdigt i Flädie med vinpress,
ståltankar och ekfat.
– Vi tror stenhårt på framtiden här! Läget är
väldränerat och soligt, lerjorden ger växtkraft och lä från vinden får vi av gården och
Flädie by.

ODLA EGET VIN
välj härdiga sorter som klarar det
skånska klimatet. 3-4 vinstockar är
en bra start, det blir till ca tio liter
färdigt vin (knappt 20 kilo druvor).
En klassisk och bra utomhusplacering är mot en spaljévägg, men
undvik norrläge. all jord fungerar
bra, men tillför extra näring under
de första tre åren. i slutet av mars
görs vinterbeskäringen, då vinstockarna klipps tillbaka ”rätt hårt”.
Bind upp vinrankorna alltefter som de växer, så att de får
stöd. redan andra året kan man
räkna med druvor och efter tre år
är det full skörd. druvor till vin
skördas helt enkelt när de blivit
söta och goda. väntar man för
länge blir resultatet ett platt vin
med sämre syra.

HÄRDIGA SORTER
SOlariS – en tidig, söt sort.
Härdig och mögelresistent
rOndO – en blå, robust druva som
tål tufft klimat. Fungerar bra, både
till rött vin och rosévin
PHOEniX – gröna, lite större
druvor med Muscat-karaktär.
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CLAY KETTER

Mer om Clay Ketter och hans konst ﬁnns att läsa på hans
hemsida: www.clayketter.com

Världskänd konstnär
som föredrar Staffanstorp!

En av Sveriges mest internationellt uppmärksammade konstnärer, bor och verkar
i Staffanstorps kommun. Här, i det gamla
skolhuset intill Uppåkra kyrka, skapar
amerikanskfödde Clay Ketter de bilder och
objekt som visas på gallerier och museer i
New York och Europas stora konstmetropoler.
Härom året gästade han Moderna Museet
i med en stor separatutställning och han
finns numera representerad på konstmuseer världen över. Clay Ketters konst har sitt
eget signum och innehåller ofta byggelement och konstruktioner: ikeakök, gipsskivor, tapetfragment, dockhusinredningar…
Hans bakgrund i byggbranschen och som
utställningssnickare märks fortfarande
tydligt.
Det var 1988 som kärleken lockade honom
till Sverige och Lund och här hamnade han
snabbt i det dynamiska kulturlivet kring
Anders Tornberg Gallery och Lilla Verkstan. Men numera finns alltså vardagen i
Staffanstorps kommun. Hellre där än i
New York eller Stockholm.
I den lilla byn utanför Lund har döttrarna
Fanny, Clara och Märtha vuxit upp och
tagit bussen till skolan i Hjärup. I industriområdet utanför Staffanstorp, hittar konstnären vad han behöver av material och
hantverkare för sina processer. Lantligt
vintermys njuter familjen framför brasan
eller med skridskor på Krankesjön. Kort
sagt:

– Här hittade vi allt vi behövde! berättar
Clay och visar runt i den gamla skolan med
jättelika fönster i alla väderstreck.
Clay och hans fru, fotografen Jenny Mark
Ketter, letade febrilt efter en vettig ateljé
och någonstans att starta familj.
– Jag var en fattig konstnär och Jenny var
precis klar med sina studier. Huset vi hittade var så nergånget att vi tyckte synd om
det, men det var en fantastisk fastighet och
vi insåg att det skulle fungera alldeles utmärkt.
Sedan dess har karriären tagit raketfart.
Förutom hans egen konst som engagerar
både fotografer, teknisk assistent och bildbearbetare – rymmer huset musik och inspelningsstudior. Idag håller det helrenoverade skolhuset så på att bli del av ett nytt
kulturcentrum. I och med de arkeologiska
planerna i Uppåkra har Clay Ketter och
hans studio hamnat mitt i ett intressant
epicentrum, en kulturby. Kommunpolitikerna har redan varit på nyfiket studiebesök.
– Jag har fått en hel del reaktioner på att
jag inte bor i Stockholm men för mig är det
helt uteslutet. Det är i söder som Sveriges
kulturella motor finns!
Just nu håller Clay Ketter på att färdigställa två kommande separatutställningar som
ska visas i New York respektive Paris nästa
år. Numera ingår ofta blandtekniker där
han plastar in eller fotograferar av i storformat.

– Här fanns allt vi behövde!

Exempel på ketters konst, här:
new Hope Motel, 2001,
90 x 90 cm.
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20%
RABATT
Klapptips!

StaFFanStOrP

NU I BUTIK

kalEndariuM

TORSDAG - LÖRDAG

Julcheckar 500/1000 kr

Lördagen 26 november 2011
kl 12.00–16.00
Julmarknad i Staffanstorp
Plats: Centrum i Staffanstorp
Program:
Julmarknads/julskyltning.
Arrangör:
Staffanstorps Handelsförening.
Lördagen 10 och söndagen 11
samt lördagen 17 och söndagen
18 december kl 11.00–17.00
Julmarknad i Jakriborg Hjärup

DUBBELT
VÄRDE
EFTER JUL!

NN0tBJÖRN BOR(tBOOMERAN(tJ. LINDEBERGtCDL
GABBA tDAVID DESIG/tNAPAPIJRI tDESIGUA-tSIR
RED LABEL tMELLOW ROS&tFUGA tFLAMENC0tLEVI´S
REPLA:tG-STAR tJOHN HENRI$tLAVAN%tLYLE & SCOTT
TRUE NYC tMONRO8tL’ECOLE NATIONA-tTI-MO

100 stycken utställare.
För ytterligare information gå in på
www.jakri.se.

Foto: Colourbox

© ALL RIGHTS RESERVED - ROCKSTYLEAGENCY.SE

STORTORGET 8 t LUND t 046 -13 98 35
VARDAG 10 –19 t LÖRDAG 10 –16
söndag 12-16

VI REKOMMENDERAR

✁

Butiken med service
& kvalité för dig!

PLATS FÖR AVSÄNDARE

KLIPP UT
ANNONSEN – FÅ

30%

PÅ VALFRI VARA
Gäller t o m 30/11.
Kan ej kombineras
med andra rabatter.
Märken som du ser
i butiken:
Mingel, Soyaconsept,
Trofé, Mac Scott,
Damella, Cotonel,
Signature

Iron
Fairies

STRÅLANDE FASAD - BLÄNDANDE INNEHÅLL

Amaryllis

För våra fåglar

från

79

kr

(2 stänglar)

PERSONLIG SERVICE – MITT I STAN

Reservation för slutförsäljning.

Öppet:
Vardag 10-1830
Lördag 10-16
Flyingevägen 2 • Södra Sandby • 046-500 35
Öppettider: Må-fr 10-18, Lö 10-14 • www.bodilsmix.se

www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se, 046-59 000 30

STORTORGET 4 i LUND

www.carlwerner.se
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En whisky
framför brasan...
Den som längtar efter
lite stilfullare vintermys ska bege sig
till Häckeberga slott.
Här kan man njuta slottslagrad whisky
framför öppna spisen
efter en promenad i bokskogen.

På Häckeberga finns sedan 2006 ett av
den svenska whiskytillverkaren Mackmyras lagringsplatser där hundratals
ekfat med single malt-whisky mognar i
totalt mörker tio minuter från slottet.
Destilleriet grundades för drygt tio år
sedan av ett gäng whiskyglada civilingenjörer som kläckte idén under en
skidresa i fjällen. En av grundtankarna
är att tillverkningen också ska bjuda på
upplevelser. Därför har privatpersoner
alltsedan starten kunnat investerat i ett
eget fat och följa utvecklingen av ett
eget trettioliters-fat under de 3-5 år som
det tar innan whiskyn har mognat. Det
kostar en slant så många väljer att gå
samman och gör provningarna av det
gemensamma fatet till en social begivenhet.
Men även den som inte har turen att äga
ett fat i slottslagret kan få njuta. På
Häckeberga anordnas den s.k. ”Whisky-timmen” då vem som helst får möjlighet att prova några av de olika varianterna. Under den dryga timmen får
man bekanta sig med olika utgåvor,
från riktigt unga till äldre som lagrats
på olika fat. Tanken är att de tillsammans ska ge en tydlig bild av produktionen.
Skogarna kring slottet bjuder också på
rika naturupplevelser för den som vill
kombinera whisky-stunden en promenad. Redan Linné uppskattade trakten
under sin skånska resa, jaktmarkerna
här är eftertraktade och under snöfria
vintrar bjuder sjön på fin skridskoåkning. Området listas faktiskt som en av
landets tystaste platser, så hit åker den
som vill njuta av lugn och ro.
Efter den friska luften är det bara att slå
sig ner framför brasan i någon av läderfåtöljerna i den panelklädda salongen
med ett glas slottslagrat!

Foto: Häckeberga Slott

WHISKY-FAKTA

Nästan all whisky görs av samma råvaror: vatten,
mältat korn och jäst. Hur den färdiga whiskyn
kommer att smaka beror på hur länge och på vilka fat den lagras. Minst tre år måste den ligga på
fat för att alls få kallas whisky. Storleken på faten
varierar, från de minsta på trettio liter till tvåhundraliters-bjässar. Enbart ek används i faten men
det finns olika sorter . Oanvända fat av svensk ek
ger en kryddigare smak. Annan karaktär får whisky som lagras i begagnade sherryfat eller i amerikanska bourbon-fat. De med eget fat i slottslagret
får årligen komma på besök för att provsmaka
och att följa utvecklingen. Förutom på Häckeberga lagras Mackmyras whisky på Fjäderholmarna
utanför Stockholm, på Smögen, i Bodås i Gästrikland samt i huvudlagret utanför Gävle.
Foto: Mackmyra
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Hösten håller på att övergå i vinter och kylan är här på allvar.Vad passar då bättre
än soppa på menyn? Soppa är dessutom den givna snabbmaten när tiden ska räcka
till adventsmys och alla julbestyr. Här kommer favoritrecepten från tre kända och
uppskattade ”soppkök” i Lund.
Det är Govindas vegetariska restaurang på Bredgatan, vars älskvärda kock Elias
Asmari, gärna delar med sig av en len och blomkålssoppa med indisk twist. Det är
Helgeands dynamiska församling som i åratal har samlats kring soppterrinen om
torsdagarna. Därifrån kommer en trogen favorit: morotssoppa med räkor. Det är
familjen Papadopoulos mustiga linssoppa som blivit något av en klassiker på restaurang ”Hemma hos greken”. Håll till godo!

Tid för soppa!

GOVINDAS BLOMKÅLSSOPPA 4 pers
En mild och mättande soppa som
även är barnvänlig. Bäst blir den med
nymalda kryddor från morteln, men
skafferiets kryddburkar går även bra.
1 blomkålshuvud (medelstort)
3 potatisar (normalstora)
1 morot
1 dl grädde
1,2 dl vatten
½ dl kokoskräm (se thai-hyllan på
närmaste livs)
1 tsk gurkmeja
2 msk riven ingefära
salt och peppar
1-2 msk grönsaksbuljong-pulver
1,5 msk garam masala kryddblandning eller gör egen blandning av:
1 tsk mald kummin, 1 tsk mald
koriander, 3 malda nejlikor, ½ tsk kanel
4 malda kardemumma kärnor/
0,5 tsk malen kardemumma
Hacka grönsakerna. Fräs alla malda
kryddor i olivolja eller matolja, lägg i
ingefäran. Fräs all grönsakerna i
kryddblandningen. Häll på vattnet
och låt koka tills grönsakerna mjuknar.
Häll på grädde, koka upp. ta av från
plattan, mixa med stavmixer. Smaka
av med salt och peppar, färskpressad
lime och några färska korianderblad.

Foto: Colourbox

GREKENS LINSSOPPA 4 pers.
(soppan blir godare i större sats)

½ kg morötter, drygt
1 stor purjolök
1 msk rapsolja
200 g räkost
7 dl fiskbuljong
1 dl matlagningsgrädde
klippt dill
Skala morötterna och riv dem grovt.
Skölj och skiva purjolöken. Stek allt
mjukt i oljan utan att det får färg.
tillsätt buljong och räkost och låt allt
småkoka i 15 minuter. Strö till sist över
dillen. Servera med skalade räkor och
ett gott bröd.

Det är kocken Mårten Lindfors
som har skapat ”ett hål i väggen”
där han lagar uteslutande soppa.

Finns att få, både till avhämtning
och på plats, med bröd, färskost
och olivröra till.

Mariedal Design
Spetssjal (100 % ull) 525:-

Trade and Design
(fair trade) Sidenhalsband 225:-

Trade and Design
(fair trade)
Sidenhalsband 225:-

E&L Blombrosch 195:Mariedal Design Smal
sjal (100% ull) 255:Mariedal Design Spetssjal (100 % ull) 525:Janus Strumpa (95% ull)
120:-

Julklappstips
Allt i Alpacka
Kofta 2798:Mössa 598:Halsduk
1098:Pulsvärmare
498:-

Namn: ...................................................................................................
Mail: .........................................................................................................

Ledorden är ekologiskt, lokalt
och flytande. På menyn hittar vi
värmande saker som:
Prästanäsa med rimmad oxbringa, kantarellsoppa, rödbetssoppa…
Här finns tomatsoppor, kålsoppor, köttsoppa… ja variationerna
på sopptemat är otaliga och
växlar med årstiden.

Skölj linserna. Hacka lök och tomater.
lägg allt i en gryta och tillsätt vattnet,
lagerblad och salt. koka försiktigt i
30-40 minuter eller tills linserna är
mjuka. tillsätt olivoljan och strö över
oregano efter smak. i en liten skål
bredvid pressas vitlöken i vinägern
och serveras teskedsvis som tillbehör.

Skåne Toffeln Trätoffel
med hög klack 495:-

-50% på valfri vara!

har Lund nu fått sin egen soppspecialist – Buljong på Östra
Mårtensgatan (mitt emot f.d.
Skånekraft) som enbart har
soppa på menyn!

vitlöks-dressing
1 dl vinäger
2 vitlöksklyftor

Husbond Sjal
(siden/tov.ull) 1195:-

Välkommen in
Öppet: mån-fre 11-19 • lör 10-17
Söndag i december 13-17

Ilse Jacobsen Gummistövlar höga 1198:-

WEBBSHOP
START
2/12

Butiken med det lilla extra
Lilla Fiskaregatan 14A, Lund • 046-33 56 00
www.kanorika.se

✁

Gäller ej beställningsvaror. Gäller endast en gång per kund,
medtag originalannons. Gäller ej hemsida eller mässa.
Gäller t.o.m. 111203. Genom att fylla i denna annons så samtycker
jag till mailutskick.

…och som av en
händelse...

1,5 l vatten
0,5 kg gröna linser
1 gul lök
3 färska stora tomater
eller 1 burk krossade
0,5 dl salt
2 lagerblad
0,5 dl olivolja
(oregano)
HELGEANDS MOROTSSOPPA
MED RÄKOR 4 pers.
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Se fler erbjudande på ProPet.se eller kom till butiken i Kävlinge. Vi har alltid låga priser!

Bogesholmsvägen 2 • Telefon: 046-540 99 90 • www.propet.se

Ilse Jacobsen
Gummistövlar låga 998:-

Trade and Design (fair trade)
Sammetsbrosch 195:-

Mariedal Design
Pulsvärmare 165-195:-

Janus Tights (100% merinoull) 495:-

Mariedal Design
(fair trade)
Blombrosch
100:-

Bleuforet Strumpbyxor 278:E&L Blombrosch 195:Oleana Pläd (merinoull) 2598:-

OLEANA Barnpläd (merinoull) 1298:Husbond Sjal (siden/tov.ull) 1195:Kazuri (fair trade) Handgjorda halsband
(keramik) 568 - 698:Oleana Top (silke/ull) 1498:Oleana Sidenbälte 700:-

JULSTJÄRNOR

OLJELAMPA NR 9

FLING

DISTORSION

från 350:-

2.190:-

från 995:-

259:-

BYGGMODELLER

LIGHTBOW

JULSTJÄRNA

LUX

MORGONROCK

1.375:-

875:-

1.895-

Per Sjöström

Calafant

ex.
38 x 41 x 57 cm

från 155:-

Designhouse Stockholm

Bygg, måla, fantisera.
Återvinningsbar kartong.

bsweden

ALARM DOCK
Areaware

SMD

410:-

HANDDUKAR

NIGHT LIGHT

DJURBOKSTÖD
Zuny

Marimekko

från 135:-

475:-

465:-

365:-

NÖTKNÄPPARE

ALPACKA

ELFLUGAN

HANDDUKAR

Drosselmeyer

Kristina
Stark

Missoni

Docka din iPhone, ladda
ner appen Flip Clock.
Mysig retrokänsla.

895:-

Missoni

Areaware

Designhouse Stockholm

Oddbirds

DESSERTSKÅLAR

POP PHONE
Superstudio

399:-

BUTTON-UP

Bent Hansen

749:-

879:Reservation för eventuella felskrivningar.

Pelle Vävare

Avtalsvägen 2, LUND. Tel 046-13 01 29
pläd 150 x 170 cm

295:-

1.349:-

liten 1.995:-

stor 3.995:-

från 99:-
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Petrini-Quiz

19

Hur väl kan du ditt Lund?

1)	I Juveltjuven ligger Peter i en buske på Bantorget och
spanar efter en akrobatisk tjuv på Grand Hotels tak.
Hur många våningar, inklusive vind och källare, har Grand?
A: 6 B: 3 C: 8
2)	I Bröderna ligger Peter och Petra i en av fönsternischerna i
	Domkyrkans absid och spanar på munkarnas källarbutik
på Krafts Torg. Hur många nischer med fönster ner till kryptan finns det i absiden? (Glöm inte att räkna på alla sidor!)
A: 8 B: 22 C: 18
3)	I Arvtagaren smyger Peter, Petra och Lucy runt Domkyrkan
på natten, men det står inte att de ser någon staty.
	Det beror på att statyn på Domkyrkans södra sida (mot
Stortorget) inte restes förrän tre år efter att Arvtagaren kom
ut. Vem föreställer statyn?
A: Peter Linde B: Henrik Schartau C: Martin Luther
4)	I Gömstället åker skurken till slut fast när han plaskar runt
i fontänen på Universitetsplatsen.
	Vilken sorts djur sitter runt karet till fontänen?
A: Delfiner B: Gorillor C: Grodor

Abrick Macaronn

5)	I Gömstället (den första Petriniboken) skuggar Peter och
Petra Petrini en man i vinterrock mitt i sommaren.
	De får upp deckarspåret utanför Lunds Centralstation.
Men hur många järnvägsspår finns det på Lund C?
A: 4 B: 6 C: 9

För sötsugna julshoppare...

6) På Bantorget, där en hel del scener i Petriniböckerna utspelar sig, finns granitskulpturen ”Mandala Structure” av den
japanske konstnären Takashi Naraha. Vilket år invigdes den?
A: 1881 B: 2002 C: 1991

För sötsugna julshoppare lockar en nykomling på Klostergatan: den lilla bakverksbutiken Abrick Macaronn, som i
hastigheten kan förväxlas med en exklusiv kosmetikaffär. Här bakas och
säljs de omåttligt trendiga mandelmarängerna: fyllda och i regnbågens alla
färger: Earl Grey/smörkola, vildhallon,
citron, grönt te… I kombination med
lokalens sobert vita inredning kan de
lätt tas för ögonskuggor! Det är den

7) Mellan Lilla och Stora Fiskaregatan finns en
”hemlig” gång genom kvarteret. I vilket hus ligger
öppningen mot Lilla Fiskaregatan?
A: 13 B: 10 C: 22
8) Om man står med ryggen mot fontänen på Universitetsplat
sen i Lundagård och tittar mot Akademiska Föreningen (AF)
kan man se en låg kulle med runstenar till vänster.
Bland runstenarna står en staty av en historiker som hette
	Lagerbring i efternamn. Men vad hette han i förnamn?
A: Sven B: Oscar C: Kent
9) På fasaden till huset Klostergatan 8 finns en minnesplatta
över någonting. Vad var det som låg där 1438–1537?
A: Nordens första badhus
B: Nordens första trafikskola
C: Nordens första högskola
Pia Forsberg och Mårten Sandén

f.d. sushi-kocken Peter Kubicék som nu
helt bytt råvara efter att ha praktiserat
hos en fransk ”macaronier” i Rio. Han
startade i liten skala redan för ett och
ett halvt år sedan i en källarlokal på
Väster, men sedan september är det
Klostergatan 11 som gäller. Strax kompletteras sortimentet med macroner
med julig smak: glögg, saffran och pepparkaka – för att nämna några.

Rätt svar: 1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-C, 6-C, 7-A, 8-A, 9-C
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Vintermys

DET
PRÄGLADE
STAFFANSTORP
FÖRR

OFTA
MED
RUBB

KAN SKA-

... ET DAN VARA
LAHJÄRTA
BORA SÄGER
DR

BOPLATS

BUDBÄRARE

HAR SITT PAK

FADÄSER
GÖR
INTE DEN
LATE

HAR SIN FÅR DET
VANTRO
BEACH
NOG
MED
JUL- PLATSEN FÖR HÄMTKLAP- NING OCH LÄMNING
PARNA
SOM MAGI

SÄGS
SJÄLEN
HA SIN
III

LEDSEN

SKER
GENOM
MEMBRAN

PÅ
LÄNGATAK

En riktigt rolig tävling där du som
1:a pris kan vinna en övernattning
för två på Häckeberga slott.
Eller vad sägs om att vinna ett
alldeles eget korsord, två stycken
iittalalyktor eller en Sydsvenskantermos.
allt du behöver göra är att
besvara frågorna som du hittar i
Sydsvenskan framöver och
motivera varför just du ska vinna!

1:a Pris
2:a Pris
3-4:e Pris
5-6:e Pris

FÄRG- MÄKTIG
RESEDA HAL-

LANDSÅ

SAMPLE

TRUDE- KORTLUTTEN
SPEL
BROR- MED GIN
SON
ÖL

PROTEST
SKA HÄSTEN
STACKARS
SÅDAN
OBESTÄMT
TALLMARK

ÅTELN
BJÖRKENS
SÄGS
VARA
GOD
VINTERAKTIVITET SOM
GÖR
ONT?

FJÄRIL
ELLER
FISK

EN
TAUBE

Foto: Häckeberga Slott

Fin Sydsvenskan-termos

Svara på de sex frågorna i Sydsvenskan följande datum och du kan bli en av de lyckliga vinnarna i vår!

Postnr och ort:..................................................................................................................................
Mailadress:.......................................................................................................................................

vi vill ha ditt svar senast den
8 dec 2011 antingen via post
eller mail. Skickas med post till
Sydsvenskan, Skomakaregatan 1, 223 50 Lund. Märk
kuvertet med Äntligen Tävling.
Skickas med mail till
antligen@sydsvenskan.se
vinnarna av tävlingen meddelas per post och/eller e-mail.
Motivera varför just du ska
vinna!

Mvh Tävlingskommittén
Äntligen

GJORDE
BIRGIT
MÅNGA
2011

2 st ﬁna Iittala ljuslyktor från Sydsvenskan

adress:..............................................................................................................................................

ÄR ÖLMAGEN
SLAGS
SIGNAL

annp

Ditt eget personliga korsord

För- och efternamn:.........................................................................................................................

KANSKE
KAN KON GJORDE
NÅGON ILLA VID
STÅ I
SIG

HÅLLPLATSSKYDD
NAMIBIA

Övernattning för två personer på Häckeberga Slott i dubbelrum
Eftermiddagskaffe med hembakt, 4-rätters gourmetmeny & frukost ingår

Fråga 1: Finns i Sydsvenskan lundadelen och City 25 november
Fråga 2: Finns i Sydsvenskan lundadelen och City 28 november
Fråga 3: Finns i Sydsvenskan lundadelen och City 30 november
Fråga 4: Finns i Sydsvenskan lundadelen och City 02 december
Fråga 5: Finns i Sydsvenskan lundadelen och City 03 december
Fråga 6: Finns i Sydsvenskan lundadelen och City 05 december
OBS! OBS! Spara denna bilaga. Alla svar finns här! Glöm inte motiveringen.

TON
GÖR
STUDENTEN

VRÅNG

FÖRKNIPPAS
MED
SPEXET

– tävlinG MEd Fina PriSEr –

SKREV
LUNDAROMANEN

BEHÖVER
LISTIG
HA

SOM
IMANEN

BILD

”STARKE LÄRA
MAN”- UTANSTÄLLE
TILL
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B Larssons Klockor AB
Klostergatan 14/Bytaregränd
046-12 35 25

Korsordskonstruktör Ann Persson
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ingegerd har en egen

23

TOMTEVERKSTAD!
En som älskar att julpyssla är Ingegerd Nyborg. Under hela året letar
hon material som blir till kransar
och dekorationer till marknaderna
framåt jul. Uppmärksamma lundabor har kanske också träffat på
henne bland torgstånden på Mårtenstorget om lördagarna.

– En hel del plockar jag i naturen som
fröställningar, bär och näver – men jag
älskar också att gå på jakt i affärer och
gamla lager efter material, berättar
Ingegerd som har en hel pysselverkstad
hemma för ändamålet.
Så här års är det bråda dagar. Verkstaden fullkomligt svämmar över av kransstommar, änglar, tomtefigurer, glitter,

kottar, påsar med mossa och annat
grönt att göra kransar av. Limpistolen
går het! Till vardags jobbar Ingegerd
som teckenspråkslärare och i advent
tillbringas nästan all fritid här och på
olika julmarknader.
– Det är kul att göra sitt eget! Då blir
det som man vill och man behöver inte
vara så traditionell.

Alla kransar börjar med en stomme av
halm som finns att köpa färdig. Ingegerd klär exempelvis med mossa (som
växer på hennes tak!)
– Buxbom är fint men väldigt dyrt, i stället brukar jag använda cypress (det sticks
mindre än gran och en), tipsar hon.

I hobbyaffärer och på varuhus finns
också s.k. flamsäker vitmossa i olika
färger, ett mjukt och följsamt material
att arbeta med. Bind med en tunn s.k.
blomstertråd. Till grövre material som
cypress passar vanlig spoltråd bättre.
När väl stommen är klädd börjar det
roliga – att dekorera! Ingegerd fäster
nästan allt med limpistol: nötter, kanelstänger, torkade apelsinskivor och vad
hon hittar i sina välfyllda lådor.
Små bordsgranar tillverkar hon också
och till dem använder hon konformade
frigolitstommar (också de finns i hobbyaffärer). Formatet är ganska litet så här
passar lärkkottar, bokollon och annat
smått. Dekorera med röda bär eller vad
som faller i smaken!

Alla kransar börjar med en stomme av
halm som ﬁnns att köpa färdig.

En burk med små tomtar!

JULEPRISER!

FEST, KICK-OFF, FÖDELSEDAG,
FIRMAFEST, DISPUTATION,
BRÖLLOP ELLER MINGELPARTY?

25%

Inklusive progressiva plastglas 6/2D från 2890:Endast bågen
från 1350:-

KlassisKt fällbart bord
+ 8 st fällbara stoppade stolar.

fint hemma till Jul?
Just nu har vi 25% rabatt på alla våra egna moderna
Fiona tapeter. Erbjudandet gäller t.o.m Lucia

117147

Cinas måleri
floravägen 54
24439 kävlinge
öppet 9-18, lörd 9-13

flugger.se

får du drömlika designtapeter
Har du sett vår nya tapetkollektion?
Kom förbi och titta på alla de nya vackra tapeterna i Nordic
Blossom, med sina grafiska siluetter i stämningsfulla mönster
och kulörer från naturen.

Kombinera-själv-buffé, Italiensk, Grekisk,
Orientalisk och Vegetarisk buffé.
Förrätter, varmrätter, desserter och mingelmat! Allt du kan önska till din fest.
Läs mer på vår hemsida!

www.JacobsCatering.se
Kalkstensvägen 20, Lund, 046-13 46 10

Dekorativa bordsgranar.

1.795:-

Vi BJUDER på
Anti-reflex
(värde 500 kr)

Är vi
billigast i
stan?
Erbjudandet gäller tom 31/12

V. Mårtensgatan 1, Lund
Tel 046-12 87 55
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de har satt lund på

DECKAR-KARTAN
Pia Forsberg är en driftig leksakshandlare med bakgrund som socionom på universitetet och journalist. Mårten Sandén är en ﬂitig
barn- och ungdomsförfattare och
pappa till den långa serien om
Petrini-deckarna. Tillsammans har
de skapat Petrini-spaningarna
Lund – den kluriga tipsrundan för
unga detektiver!

Spaningarna har blivit en stor succé och
numera har även Kulturen och en teatergrupp från Malmö särskilda program
på Petrini-temat. Vad Kurt Wallander
betytt för Ystad – håller Petrini-deckarna
på att bli för Lund.
Varje jul- och sommarlov sedan 2008
arrangerar Forsberg/Sandén en ny spaning med färska frågor, där unga själva
får sätta på sig deckarglasögonen och
lösa gåtor på de olika adresserna i Lund
som figurerat i någon av de hittills tretton Petrini-böckerna.
– Men man måste inte ha läst böckerna
för att klara frågorna, påpekar Mårten
Sandén. Det räcker att bara vara uppmärksam och lite fiffig.
Till spaningen finns en särskild karta
som lotsar till olika Petrini-platser i
Lund: Professorsstaden, Botan, Grand
Hotel, Domkyrkan, Kyrkogatan, Mårtenstorget etc, etc.
Mårten Sandén är själv uppvuxen i
Lund och kan sin stad utan och innan.
Han är petig med detaljerna och kontrollerar mycket noga att de stämmer.
Därför fungerar böckerna även utmärkt
som underlag för en spaning i verklighetens Lund. Tillsammans med en
ovanligt vig professor emeritus har han
exempelvis utforskat den hemliga gången under zoologiska museet som figurerar i ”Skatan” (jo den finns på riktigt!)
och Domkyrkans vind är något av en
favorit.
Lund är perfekt som litterär miljö och
full av spännande och häftiga ställen!
Men barn är noga med att böckerna ska
stämma med verkligheten och jag tycker
själv att det är kul att utforska, säger
författaren.

Det är han som producerar frågorna till
varje ny omgång av Petrini-vandringarna. De hämtas och lämnas i leksaksaffären och besvaras självständigt av
deltagarna. Administration och kringarrangemang står Pia Forsberg för:
bl. a. deckarfinalen som avslutar varje
spaningsomgång med diplom, belöningar och möjlighet att utmana Mårten
Sandén i Petrini-kunskap.

Just nu håller Mårten Sandén på med
sin 14:e bok, än så länge med arbetsnamnet ”Fantomerna”.
– Den utspelar sig i Allhelgonakyrkan
under ett julspel, så jag ska snart få
komma upp i kyrktornet tillsammans
med vaktmästaren för att kolla några
detaljer, avslöjar han.

Fotnot: Nästa Petrini-spaning blir till jullovet. Lämplig ålder är 8-12 år.

LUND I ANDRA BÖCKER
Vuxenböcker
K. Arne Blom
Någon borde sörja (1971)
Den första realistiska svenska deckaren
i studentmiljö. K Arne Blom har skrivit ett ﬂertal
böcker, varav många deckare, som utspelar
sig i Lund.
Fredrik Ekelund
Jag vill ha hela världen! (1996)
Samtidsskildring från lärdomsstaden Lund.
Josefine Adolfsson
Kårnulf was here : en hembygdsskildring i
fyra delar och två samtal. (2004)
Tonårsroman med handlingen delvis förlagd
till Lund på 1980-talet och framåt.
Karin Wahlberg
Blocket (2006)
Deckare där Universitetssjukhuset spelar en
central roll.
Barnböcker
Karin Ingegerd Berg
Liten i Lund (1983)
Barnbok som utspelas i och omkring Nöden
i Lund i slutet av 1800-talet.
Gertrud Malmberg
Många stormar än (1983)
Huvudpersonerna går på Katedralskolan
i Lund.
Lisa Örtengren
Min illröda kompis (1988)
Berättelse om en 11-årig ﬂicka i Lund på
1950-talet.

Pia Forsberg och Mårten Sandén
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Mårten Sandén:
Böckerna om Petrini-deckarna
Gömstället (1999)
Arvtagaren (2000)
Juveltjuven (2001)
Gengångaren (2002)
Spökskeppet (2003)
Skatan (2004)
Tvillingarna (2005)
Midnattsstjärnan (2006)
Piraterna (2007)
Bröderna (2008)
Geniet (2009)
Labyrinten (2010)
Tretton (2011)

M ag l e l i l l a k y r ko gata 2 b • l u n d
T E L 0 4 6 -14 07 7 7
t i s dag – fr e dag 11–18, lö r dag 10 –15, ( M å n dag s tä n g t )
W W W. b u t i k a r ta n . s e

Receptet för en perfekt kväll är enkelt allt du behöver är vällagad mat, ett gott vin
och goda vänners sällskap.
Ta du med vännerna så tar vi hand om resten!

Vi har en ny À la carté meny, så kom in och
njut av våra Medelhavsinspirerade rätter!

Välkommen
till vårt torg!
Inför Nyår 2012 har vi förberett en aptitlig
Tre-rätters meny för avhämtning.
Beställ fram till 30/12 och hämta på restaurangen
senast kl 15.30 den 31/12.00.
Enklare kan det inte bli!

Söndagsöppet kommer vi åter att ha
från och med 1:a advent t.o.m. sista advent.
För mer info ang catering, lunch, à la carte, afterwork
& nyårssupé kontakta oss via nedanstående alternativ

Mårtenstorget 3, 223 51, Lund
046-157646 | www.lapiazza.se | info@lapiazza.se
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kävlinGE
lödde plantskola
– ljus i vintermörkret

Jonte Schlenz lyser upp i vinterträdgården.

kalEndariuM
Fredag 25 och lördag 26 november 19.30 Tomtar och kameler – Julrevy
Zwing it, teater lödder och Get Back bjuder på en julrevy för hela familjen.
Biljetter: Centrumblomman, löddeköpinge eller Coop krysset, kävlinge.
Vuxen 100 kr, barn upp till 12 år 60 kr.
Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, Sunnanv. 2, Kävlinge.

Levande ljus och eldar spelar stor roll på
Löddeköpinge plantskola i höst. Där
rustar man för vintermörkret med allt
som kan göra en trädgård välkomnande, även när frosten har lagt sig och
mycket har vissnat ner. Det är eldkorgar, marshallhållare, hängande ljuslyktor
osv, osv.
Plantskolan som startades redan i slutet
av 70-talet av trädgårdsformgivaren
Heidi Palmgren drivs idag vidare av sönerna Jonte Schlenz och Daniel Reinthaler. Det som en gång var ett blåsigt åkerstycke utmed E6:an är idag en skyddande
oas. Besökaren vandrar i stilla ro under
höga träd i lä av plank och häckar.
Många av de växter som Heidi Palmgren beskrev i sin bok ”Trädgårdens
Rum” (tillsammans med Christel Kvant
2004) finns kvar i sortimentet och
många av hennes tankar lever vidare.
Men minst lika omtalade är idag sonen
Jontes krukor och föremål. Allt hårt i
planskolan är numera av egen design
och tillverkning. Därtill hör korgar,
krukor, fat och lyktor för stora och små
eldar – allt som kan lysa upp en vintermörk trädgård. För några år sedan arbetade Jonte en tid hos den danske
blomsterkonstnären Tage Andersen i
Köpenhamn. Framför allt märks influenserna i materialvalen: det är mycket
rost, zink och patinerat. En av specialiteterna är de flätade korgarna i rostigt
järn, som gjorda för en stilfull utomhusbrasa.
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JACKA FRÅN

SIMONSEN

HandLa
JuLkLapparna
Hos oss!

BYXA FRÅN

Vi har 50% rabatt
på alla varor i butiken.
Klubbor, bagar, kläder,
golf skor och bollar.

Jacka + Byxa

799:-

Vi startar den
Lördagen 26/11
kl 10.00

OBS! Vi har kvällsöppet
till 20.00 den 29/11.
Denna kväll har vi många fantastiska
erbjudande att välja mellan. Välkomna!

Mårtensgatan 2
Kävlinge
046-73 02 62

Obeck ProGolf • Kävlinge GK
046-710430

Öronlappsfåtölj

From Soldier to Soldier

Armbandet i brun, grön, svart, sand,
grå, marin och camouflage fallskärmslina.
Låsen till herrmodellen finns i silver.
Hjärtlåsen till dammodellen finns i
silver eller förgyllt silver med
briljanter.
Design Claus Scheelke

Pris från 795:-

Söndag 27 november 16.00 Adventskonsert i Gamla Kävlinge kyrka
traditionell adventskonsert med Malmö Spelmanslag under ledning av
riksspelman Ola larsson. Kävlinge Gamla kyrka.

Torsdag 8 december 13.00-19.00 Julbak i stenugn
vi bakar tillsammans bröd, bullar och kakor på gammaldags vis och gräddar
i vedeldad stenugn! Gör egen ost och eget smör. Självklart fikar vi och du får
med dig hem av alla sorter! Allt material ingår. Kostnad 650 kr/person. Max 10
deltagare. Anmälan till Gunilla på 0705-83 03 57 eller gunilla@huvudstorp.se
Huvudstorpsvägen 231, Dösjebro.

Varje gång du köper ett ”From Soldier to Soldier”-smycke
skänker Aagaard 100 SEK till förbundet Fredsbaskrarna - Sverige.

byaagaard.com

Lördagen 3 december 15.00 Sjöﬂickan och drakens dotter
Biljetter: Hellbergs bokhandel och löddeköpinge bibliotek. Förhandsbokning
046-71 10 40 eller goran.brandin@bredband.net
Kävlinge Riksteaterförening med stöd av Kultur och fritid, Kävlinge kommun.
Tolvåkerskolans Aula, Landskronavägen 20, Löddeköpinge.

Öronlappsfåtölj finns i
flera tyger. Med Glide.
Pall 4 995:-

12.650:-

ÖHRSTRÖMS MÖBLER
Flätade korgar i rostigt järn.

Mårtensgatan 33, Kävlinge. Tel 046-73 03 34.
Vard 9 –18, Lör 10 –14, Sön 11–15. www.ohrstromsmobler.se
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KLOSTERGATAN

– MEd SMak av Jul!
Klostergatan har på kort tid utvecklats till Lunds mesta och exklusivaste matgata. På
några få meter laddas här vägg i vägg för december månads stora matfest. Här finns
den inlagda sillen, julbrödet, osten – och sötsakerna med julens egna smaker. Vi har
samlat några av de godaste recepten för den som föredrar hemlagat på julbordet.

Klostergatans Fisk

Bengtssons Ost

På Klostergatan 12 gatan huserar Klostergatans Fisk: fiskbutik med restaurang
eller en restaurang med fiskbutik, beroende på hur man vill se det. Även här är
det en kock som står för konceptet:
Fredrik Bryland som utvecklat fiskintresset på krogar i Frankrike och kring
Medelhavet (därav den populära fisksoppan med Bouillabaise-inspiration).
Även om kontinentala skaldjursvanor
håller på att etablera sig på julbordet –
innebär julen på Klostergatans Fisk förstås lax i alla varianter och egna sillinläggningar. Dussinet sorter brukar det
bli. Förutom klassiker som Brantevik-,
senap- och löksill tillkommer alltid kreativa nykomlingar. Ett exempel är den
här varianten med inslag av citrus och
julkryddor:

Det är tre år sedan Bengtssons flyttade
till sina nya lokaler, på Klostergatan 10,
men som varumärke firar butiken modiga sextio i år. Tredje generationen ostmästare, Fredrik Bengtsson, laddar som
vanligt upp med lundabornas ostfavoriter, många egenlagrade. Förstaplatsen
delas av Cheddar och Stilton till jul men
klassiker som Västerbotten och Edamer
finns förstås också flitigt efterfrågade.
Enbart i julveckan passerar ett ton Stilton över disken… Från Bengtssons ost
får vi deras eget recept till adventsmyset, som även det blivit något av en klassiker:
Stilton-gott på pepparkaka,
ca 4 pers.
250 gr Stilton-ost
ca 0,5 dl sött portvin

Apelsin- & kanelsill 6-8 portioner
6 ﬁléer saltsill
2,5 dl vatten
0,5 dl ättika (24 % -ig)
3 dl strösocker
1 liten gul lök, finhackad
10 st kryddpepparkorn
4 st lagerblad
3 st kanelstänger
rivet skal (zest) från 4 st apelsiner
vattna ur saltsillen i rikligt med vatten i
tolv timmar (eller använd redan urvattnad för inläggningar). Skär i portionsbitar. Blanda alla ingredienserna till lagen
i en kastrull. koka upp och låt svalna.
Häll lagen över sillbitarna när den har
blivit riktigt kall och fördela kryddor, lök
och sill jämnt. låt dra i cirka sju dagar.
Garnera med apelsinskivor!

låt osten bli rumsvarm. Blanda i en skål
tillsammans med portvinet och rör till
en slät kräm. Servera på pepparkakor
till glöggen. Särskilt en vit glögg med
äppelsmak passar bra till.
andra ost-alternativ på pepparkakorna
är lantbrie eller en krämig Saint agur.
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S:t Jacobs Stenugnsbageri

Mattias Mårtensson är bagaren som fick nog av färdiga brödmixer och annat hokus-pokus i branschen – flyttade till
Stockholm för att baka bröd på riktigt igen – och som nu har
återvänt till Skåne med sitt framgångsrecept. 2004 öppnade
han Vallhallabageriet i huvudstaden – och sedan tre år tillbaka kan lundabor frossa i stenugnsbakat från bageriet/butiken på Klostergatan 9.
Favoriter är bl. a. kardemummabullarna och Levain-brödet.
Råg/russin-rutorna är en storsäljare året om, men matchar
julens övriga smaker ovanligt väl. Men de ska inte vara ”fegbakade”, som Mattias uttrycker det, låt dem få rejält med
färg. Då smakar de bäst!

VINTER & JUL I STADSPARkEN

JULboRD

25 NoV - 22 DEC
SToRT TRADITIoNELLT
JULboRD MED ALLA
JULENS GoDSAkER

445 kR

Råg & Russin-rutor

Catering på julmat.

5 dl mjölk
8,5 dl vetemjöl
3 dl rågmjöl
50 gr smör
50 gr jäst
1/2 dl mörk sirap
15 gr salt
3 dl russin

All info finns på vår hemsida

Blanda alla ingredienser (utom russin)
till en smidig deg.
Blanda i russin, så
de fördelas jämnt i
degen. låt vila en
timme under plast.
kavla ut degen, en
cm tjock – forma till
9x9 cm rutor.
låt jäsa på plåt i en
timme. Baka av på
270 grader i 10-12
min.

...de godaste
recepten
för dig
som föredrar
hemlagat
på julbordet!
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HELA DECEMbER
SERVERAR VI JULLUNCHbUFFE
varje dag 11-16

159 kR

LUNCH SERVERAS DAGLIGEN 11-14
VARMT
L
VäLkoMNA TIL
kEN
NyA STADSPAR
& CAFé.
RESTAURANG
ÖPPET ÅRET
oM NUMERA!

ÖPPETTIDER:

RESTAURANGEN: MÅNDAG 11-22. TISDAG-FREDAG 11-24.
LÖRDAG 12-24. SÖNDAG 12-22
LUNCH SERVERAS: MÅN-FRED 11-14. À LA CARTE: 18-22
www.stadsparkscafeet.se • tel: 046-211 44 47

Lör 3 dec:

Vernissage & konstvandring längs Lommastråket - kl 16-21
Ljusvandring och midvintermagi - kl 21-22

Sön 4 dec:

Traditionell julmarknad, söndagsöppet, konstvandring,
uppträdanden, mm - kl 11-18
Var med och möt upp när Tomten kommer till Lomma sön
4 dec kl 12 på Varvstorget.
Hela programmet på www.lommaevent.se
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GÖR EN EGEN ADVENTS-

KALENDER!

Hög tid att skaffa adventskalender! Visst finns det fina kalendrar
att köpa…och vem har tid att slå in
ytterligare 24 paket alldeles innan
julklappsrushen drar igång? Men
man behöver kanske inte satsa
lika hårt på alla julbestyr – varje år.
Här är tips på en kalender som är
gjord på en kväll!

Det här behövs:
• 24 överraskningar
• Papper 		
• Snöre
• Klädnypor
• Symaskin med
zigzag-söm
Kalenderns samtliga presenter är nu införskaffade. Själva gjorde vi det lätt och
tog uppskattade sötsaker. Välj ett fint
papper och lägg dubbelt. Vi valde vackert japanskt origami-papper som är följsamt att jobba med, nästan som tyg.
Klipp ut enkla grundformer: cirklar,
kvadrater, trianglar, en stjärna, ett hjärta... Sy därefter in de små presenterna
med en enkel zigzag-söm: Spara en liten
öppning till sist och peta in överraskningen, innan paketet försluts.
Vi hängde upp paketen i snören på en
skafferidörr och hittade datum-siffrorna
i en väggalmanacka. Tillsammans bildar
de ett festligt blickfång som garanterat
höjer julstämningen hemma.

Idé och genomförande: Maya Robert och Lisa Ising.

Alla momenten kan givetvis varieras
efter egna förutsättningar, tycke och
smak. En modell är att i stället använda
tidningspapper med röda siffror. En
annan, att hänga paketen från en gren.
Det är bara att sätta fantasin i arbete!
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LOMMA•BJÄRRED
Vinterbada i Bjärred
Till vinterns nöjen hör absolut att bada
bastu och därefter kasta sig i det iskalla
havet. Åtminstone om man frågar medlemmarna i den ideella föreningen Bjerreds Saltsjöbad. Det är de som har sett
till att det badas som aldrig förr i Bjärred – även vintertid.
– Det här är livskvalitet! Man blir liksom både pigg och avslappnad på samma gång, förklarar Astrid Ridell lyriskt
när hon stiger ner för trapporna mot det
tiogradiga vattnet.
Hon är vinterbadare sedan flera år, så
hon vet vad hon talar om.
Och det här är ju för övrigt ingenting,
menar damerna på bryggan – om man
jämför med de två gångna vintrarna.
– Vaktmästaren fick hugga upp en vak i
isen så att vi kunde bada. Då biter det
gott i skinnet! skrattar de.
Historien om eldsjälarna som bestämde
sig för att återuppväcka ortens gamla
badtradition med ett nytt kallbadhus
har berättats många gånger. Det började med en lapp på ett träd.
I höst är det tio år sedan den första interimsstyrelsen fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett nytt kallbadhus. Ett stort lokalt engagemang
och välvalda nyckelpersoner i styrelsen
fick kallbadhuset i hamn. Kring jul
2003 kunde badet öppna för medlemmar och våren efter, även för allmänheten. En tredjedel av kostnaden stod Lomma för men resten bekostats av föreningen och sponsorer. Vart femte hushåll
i Bjärred lär ha varit med och stöttat
ekonomiskt.
– Väldigt mycket har medlemmarna
också byggt själva, hela ”inkråmet”,
förklarar föreningens nuvarande ordförande Hans Eyrich, när vi ses en vacker
höstkväll strax innan solnedgången.
Idag är Bjerreds Saltsjöbad en etablerad
institution med ett stort och stabilt an-

tal medlemmar. Fortfarande drivs badet som en ideell förening. Varje år koras Årets badare och när årstiden är som
mörkast håller man Ljusets Dag med
ljuståg längs hela Långa bryggan (i år
infaller den på lördag, 26 november – se
kalendariet).
Alla är välkomna att bada på kallbadhuset i Bjärred. Den stora skillnaden
mellan att vara medlem och inte – är
tillgängligheten. Allmänheten har tillträde till badet när restaurangen är öppen (nu på vintern kvällar och eftermiddagar ons-sön). Medlemmar kan ta sig
en bastu och ett dopp kl 6-22 alla dagar
året om.
För närmare information se föreningens hemsida: www.kallbadhus.se.

Vinterbad.
Foto: Susanna Nygren

KALENDARIUM
Lördag 26 november 10-årsjubileum – Ljusets Dag på Bjerreds Saltsjöbad
15.45 Samling vid bryggfästet. 16.00 Trumpetfanfar och ljuståg. Happenings/
upplevelser under ljuståget utlovas. Förtäring i form av glögg, pepparkakor
och soppa mm. Upplevelseevent i restaurangen. Korande av ”Årets Badare”.
Pysselstuga för barn. 18.00-22.00 vuxenfest med enklare dryck och tilltugg till
levande musik med julstämning. Från kl 16.00 fritt bad/bastu. Välkomna.
Lördag 3 december kl 19.00 Teater – Pilängsteatern, Lomma
Teateri presenterar ”Morden på Canal Street”. Fritt efter R.L. Stevensons
roman Dr Jekyll och Mr Hyde. Biljettköp: Telbest 070-3475460 och på spelplatsen 2 tim innan föreställningen. Arr: Lomma Bjärred Riksteaterförening.
Söndag 4 december kl 17.00 Kulturskolans Julkonsert – Lomma kyrka
Utdelning av Lomma kommuns Kulturstipendium och Kulturplakett.
3-4 december Julrundan – julmarknad, konst, konsthantverk mm
Mer information på www.lommaevent.se
Söndag 11 december kl 18.00 Musik i Lomma kyrka
Julkonsert med ”Vocal Six” och Lomma Kyrkokör.

God Jul & Gott Nytt År önskar

Foto: Colourbox

