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Fisk, skaldjur,
kött & fågel av
högsta kvalitet
Björk & Magnusson säljer fisk,
skaldjur, kött och fågel av högsta
kvalitet. Vi är grossister och
importörer med ett komplett
sortiment fisk och skaldjur,
hämtat från världens alla hav.
Dessutom erbjuder vi utvalda
produkter av kött och fågel.
Tel: 042-38 55 55
w w w.bjork-magnusson.se

Delar av
innehållet

Semestertankar...
…stannar vid just tankar i år för oss
på Klostergatans Vin & Delikatess.
För i skrivande stund är vi i full färd
med att lägga den sista handen på
vårt stora planeringsprojekt. Denna
sommar har nämligen präglats av
ombyggnad och totalrenovering av
hela restaurangen.

Många har frågat oss varför vi ska
renovera, eftersom de har tyckt att
restaurangen är jättefin. Till er som
undrar så är svaret att vi har många
spännande idéer, som vi vill förverkliga och dessutom behöver vi mer
plats. Nu kommer vi kunna erbjuda
er nya toaletter, en ny cocktailbar
för småtimmarna och afterworken,
samt en lite större restaurangdel där
ni kan få sätta lite nya avtryck.

Som om detta inte vore nog så har vi
alla härliga bröllops- och sommarfester som vi fått det stora förtroendet att fixa. Det ser vi fram emot.
Vi vill även tacka våra fantastiska
gäster och samarbetspartners som
trott på oss även detta år och dessutom annonsörerna i denna tidning,
som har betytt jättemycket för oss.
Vi ser fram en spännande höst
med mycket nytt som kommer att
märkas här på Klostergatans Vin &
Delikatess.

Om du ska stanna
i Lund i sommar så
har du varje torsdag
chansen att följa med
på spöktur i mörka
gränder. Eller koppla
av i hängmattan med
ett reportage från det
exotiska Borneo. Och
visste du att jordgubben egentligen är en
skenfrukt?
Allt det och
mer därtill i
detta nummer
av Vin & Deli.

Trevlig sommar önskar vi och vår
personal.
Calle och Fredrik

Klostergatans Vin & Delikatess ”Vin & Deli” är ett gratismagasin som ges ut av Klostergatans Vin & Delikatess i Lund.
Redaktion Lotta Ihse, Johnnie Dahlberg,
Calle Henrickson. Frågor om artiklar och
reportage kontakta lotta@malmoresund.se
eller info@malmoresund.se
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Annonser och bokning info@malmoresund.se
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Ansvarig utgivare Calle Henrickson,
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”Njut inte bara av de vackra rapsfältens
underbara gula färg, utan även av dess
slutprodukt rapsoljan - vår egen skånska,
välsmakande hälsoprodukt.”

Nordens
olivolja

Efter en kall vinter var vi många som längtade efter våren.
Även om det i år fanns vissa vårdagar som var svåra att
skilja från sedvanligt höstväder, så fick vi i alla fall njuta av
ett säkert vår- och sommartecken – rapsfälten i blomning.
Dessa vackra böljande gula fält som kännetecknar vårt
skånska landskap.
Raps är en oljeväxt som är närbesläktad med kål och kålrot. Oljan
pressas fram ur rapsväxtens små
svarta fröer, antingen genom kallpressning eller varmpressning. Den
varmpressade oljan är så gott som
utan smak, medan den kallpressade
har en distinkt nötaktig smak.

Fett är viktigt för kroppen och ger
oss energi samt bygger upp cellernas
väggar. I fett finns bland annat de
livsnödvändiga fettsyrorna omega
3 och omega 6. Båda typerna är bra
för hjärt- och kärlhälsan. I rapsoljan
finns en riklig mängd av båda dessa
fettsyror.

Inte bara som livsmedel
På senare tid har rapsoljan även varit en ingrediens i hudvårdsprodukter, eftersom den är mjukgörande
och innehåller naturligt E-vitamin.
Rapsoljan har också visat sig öka
blodcirkulationen och fungerar milt
antiinflammatoriskt.

Förebygger hjärtsjukdomar
Förr användes rapsoljan till oljelampor. Men under 1970-talet förädlade man fram en raps som saknade
den giftiga erukasyran. Därmed så
var det fritt fram för rapsoljan att
användas som livsmedel.

Klarar hög temperatur
Rapsoljan klarar en hög stektemperatur, cirka 235-238 grader, utan att
förstöras. Därför passar den mycket
bra till stekning. Det går också bra
att använda den till marinad vid
grillning.

Allt fler upptäcker rapsoljan - denna
nordens olivolja - som inte bara
tål höga temperaturer bättre, utan
också innehåller sju gånger mer
växtsteroler (ämnen som hämmar
kolesterolupptaget) än olivoljan.

Oljan innehåller en hög andel
enkelomättade och fleromättade
fettsyror. Detta omättade fett har visat sig minska nivån av det skadliga
kolesterolet i blodet och därmed
risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

En kallpressad rapsolja passar också
mycket bra till sallader, eftersom
den har en mild, härlig nötsmak.
Dessutom går det alldeles utmärkt
att använda den som smakhöjare till
fisk, pasta och kött.

Så njut inte bara av de vackra
rapsfältens underbara gula färg i
sommar, utan av dess slutprodukt
rapsoljan - vår egen skånska, välsmakande hälsoprodukt.



Är svag likör
farligare än stark?
Skriven av Magnus Jansson

Även om den mest inbitna godtemplare sannolikt finner frågan
märklig har EU domstolen faktisk
prövat om en likör kan förbjudas på
grund av att den är för svag och
därför farlig för hälsan. Fallet rörde
den franska likören Cassis de Dijon
som det tyska bolaget Rewe-ZentralAG önskade importera och sälja i
Tyskland. Bolaget ansökte därför
om tillstånd att importera och sälja
Dijonlikören i Tyskland hos Bundes
monopolverwaltung für Branntwein. Ansökan avslogs dock med
hänvisning till att fruktlikörer enligt
gällande bestämmelser minst måste
ha en alkoholstyrka om 25 % för att
få säljas. Eftersom Cassis endast höll
en alkoholhalt om 15-20% var den
inte tillåten att sälja i Tyskland.

Jag tror få höjer på ögonbrynen
inför de argument som det tyska
bolaget framförde i tvisten. Desto
intressantare var de argument som
Tyskland framförde.
Till att börja med hävdade Tyskland
att regeln om lägsta alkoholhalt var
ett skydd för folkhälsan. Genom
bestämmelsen skyddades medborgarna mot att landet skulle översvämmas av svagare alkoholdrycker,
vilka lättare ledde till tillvänjning än

Det tyska bolaget lät sig dock inte
nöjas med beslutet, varför det kom sig
att frågan om hur svag likör får vara
hamnade på EU domstolens bord.
Inför EU domstolen hävdade det
tyska bolaget att bestämmelsen om
en lägsta alkoholhalt utestängde
utländska alkoholdrycker från den
tyska marknaden. Bestämmelsen
stred därför mot principen om fri
rörlighet för varor mellan medlemsstaterna.
Vidare menade det tyska bolaget att
beslutet från det tyska alkoholmonopolet innebar en otillåten
diskriminering av utländska varor, i
detta fallet den franska likören.

starkare drycker. Tyskland menade
således att det var enklare att
drabbas av alkoholism om man
drack svag fruktlikör istället för
exempelvis hederlig stark schnapps.
Vidare menade Tyskland att den
aktuella bestämmelsen utgjorde ett
skydd för konsumenterna mot illojal
konkurrens. Den bärande tanken i
detta argument var att alkoholsvagare
drycker var billigare än starkare
eftersom alkoholskatten utgjorde

dryckernas ojämförligt dyraste
beståndsdel. Denna prisfördel för
svagare drycker menade Tyskland
att medborgarna måste skyddas mot.
Tyskland tyckte således att det var
bättre om medborgarna drack starkt
och dyrt än svagare och billigare.
Uppvuxen med svensk alkoholpolitik
närmast med modersmjölken ter sig
Tysklands argument något bakvända. Sveriges inställningen kan ju
sammanfattas som gärna svagt men
framför allt dyrt. Som advokat
måste jag dock erkänna att Tysklands argument vittnar om en
närmast gränslös kreativitet hos
landets ombud. Nu hjälpte det dock
inte utan EU domstolen fann i sin
dom den 20 februari 1979 att det
saknades skäl att tro att tyskarna
behövde skyddas mot Cassis de
Dijon och andra svagare alkoholdrycker. Genom domen går det
således idag att njuta av Cassis de
Dijon även i Tyskland.
Hur smakar då denna, enligt
Tyskland, lömska dryck? Personligen kan jag inte erinra mig att jag
någonsin druckit Cassis. I Systembolagets produktbeskrivning,
nr 675, beskrivs dock smaken på
följande sätt ”simmig, mycket söt
smak med påtaglig karaktär av
svarta vinbär, inslag av gräs”. Varför
inte prova? Tysklands farhågor till
trots har jag svårt att tro att det
skulle vara farligt.

Ljummen
sparrissallad
4 portioner

Så här gör du:
Ändskär och lägg de gröna sparrisarna i
kokande lättsaltat vatten. Koka ca 3 min,
beroende av tjocklek. Ändskär och skala de
vita sparrisarna (liggande med stöd från
bordet, skala från toppen och ner så att de
bryts). Lägg dem i kokande lättsaltat vatten.
Ingredienser:
Koka ca 4 min, beroende av tjocklek.
12 gröna sparrisar
Spola sparrisen kort under kallt vatten, så
8 vita sparrisar
att kokprocessen avstannar.
2 cl champangnevinäger
Vänd sparrisen i champangnevinägern,
8 cl kallpressad rapsolja
Färska örter efter tillgång t ex bladpersilja, rapsoljan och de färska örterna.
Vänd ner rödlöken och parmesanosten.
dill (till fisk), gräslök
1/2 finhackad rödlök eller 3-4 charlottenlökar Strö över flingsalt och peppar.
Toppa med pinjenötter och ärtskott.
Några skivor parmesanost.
Servera med förslagsvis serranoskinka
Flingsalt och peppar
eller löjrom (till fisk).
Pinjenötter och ärtskott
Inget smakar som sparris, sägs det. Och
vårens första primörer brukar verkligen
smälta i munnen. Här delar vi med oss av
ett enkelt och gott recept på sparris. Laga
och njut!

Att dricka till:
Cuvée de Asperges
100% Pinot Blanc
Producent: Gustave
Lorentz
Område: Bergenheim, Alsace
Speciellt framtagen
för att just passa till
sparris.



En blom
”Här fanns färger, former, lukter
och känsloupplevelser som räckte
för en helt egen resa.”

Piet Oudolfs plantering i Potters Fields. Salvia och gräs böljar genom planteringen. I bakgrunden mäktiga Tower Bridge.

Text och bild av
Cecilia Holm & Annica Hansson,
trädgårdsdesigners på Vi tre och
trädgård, www.vitreotradgard.se

mstrande resa

Sista veckan i maj sliter vi oss från den bästa tiden
hemma, för att inspireras av det senaste i trädgårdsvärlden i Storbritannien. Fyra fullmatade
dagar av underbara intryck och blomstrande
upplevelse. Så många spännande och inspirerande
möten med människor och trädgårdar. Intrycken
består och berikar oss långt efter hemkomsten.
Högsommarvärme mötte oss när
vi landade i Gatwick tidigt på morgonen. Vi tog tåget direkt till den
kända slottsträdgården Sissinghurst
i Kent. Denna nästan mytomspunna
trädgård, som vi sett så många
bilder ifrån och hört så mycket
om, fick vi nu uppleva själva. Det
kändes nästan som en saga som blev
verklighet. Trots det behöll den sin
magi. Vi vandrade omkring länge i
den vårprunkande trädgården. Det
vita blåregnet Wisteria floribunda
lät det regna ner blommor över den
röda tegelmuren och längs gångarna
växte höga idegranshäckar. Här, där
den berömda poeten, författaren
och trädgårdsexperten Vita Sackville-West en gång vandrade. En
hisnande känsla att tänka sig att hon
satt där uppe i tornet på sitt kontor

och varje dag promenerade runt i
denna vackra oas, som hon själv var
med och formade tillsammans med
sin make Harold Nicolson.
Hela nästa dag, från arla morgonstund till stängningsdags i skymningen, besökte vi trädgårdsmässornas drottning: Chelsea Flower
Show. Någon beskrev de många
utställningsträdgårdarna som
“små noveller”. Den jämförelsen
beskriver verkligen hur det kändes
att vara där. Trädgårdsäventyret,
som arrangeras vid Royal Hospital i Chelsea och betecknas som
”Flower Wonderland”, visade oss
ett stort omfång av härliga blommor i spännande kombinationer
och olika former av nydanande
trädgårdsdesign. Här fanns färger,


Kom in och njut av våra sköna behandlingar

Köp ett presentkort för dina nära och kära
½TUSB.ÌSUFOTHBUBO
5FM

former, lukter och känsloupplevelser som räckte för en helt egen resa.
Vinnarträdgården var designad av
Andy Sturegeon och inspirerades
bland annat av medelhavet, med
mycket grus, starka linjer och skulpturala former. Vi fastnade främst
för trädgården designad av Robert
Myers för Cancer Research UK.
Hans trädgårdsrum började med
känslan av en försommardag, med
en underbart vild plantering med
inslag av vita björkstammar. Detta
övergick i ett stråk av ojämn granit,
för att till slut stramas upp och möta
arkitekturen i ett mycket högt tak.
Längst ner fanns en plantering av
strikt klippta buxbom, som gav
besökaren ett omedelbart lugn.
Nästa morgon åkte vi till London.
Denna pulserande storstad med
en magisk historia vilande över
sig. Vårt mål var Piet Oudolfs stora
plantering i Potters Fields. Vägen dit
gick över den stora Tower bridge.
Det första som slår oss i parken är
att salvian och gräset ser ut som
om den nästan rinner fram genom
planteringen. Allt medan den, i
morgontimmarna, dimhöljda, mystiska Towern skymtar i bakgrunden.
En fantastisk känsla att befinna sig
mitt i centrala London, men ändå
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Underbara Kensington Roof Gardens. Här
huserar levande flamingos. Svårt att föreställa
sig att denna fantastiska trädgård är belägen
på ett tak i London!

”Någon beskrev de många
utställningsträdgårdarna
som små noveller.”
i en prunkande och spännande
park. En park som påminner om sin
händelserika, och ibland fasansfulla,
historia samtidigt som den ger
besökaren en ren, fridfull plats att
glömma stadens stress och tunga
trafik.
Sista trädgårdsanhalten blev Kensington Roof Gardens. En blomstrande pärla på 6000 kvm, belägen
högt ovan Londons shoppingstråk
på Kensington High street. Trädgården är den största ”roof garden”
i Europa. Den anlades på 1930talet av landskapsarkitekt Ralph
Hancock, som fick instruktioner av
varuhusgiganten Barkers vd Trevor
Bowen. Medan vi promenerar längs
gångarna så öppnar sig det ena
trädgårdsrummet efter det andra,
med helt olika karaktärer. En spansk
trädgård med fontäner, en elisabetansk med rosor och lavendel,
dammar med levande flamingos
och säkert trettio olika sorters träd.
Vi kan inte annat än tycka att det
är magnifikt!
Efter fyra händelserika dagar på
börjar resan hem igen till vårt
sommarvackra Sverige. Lyckliga
och trötta, och fyllda av inspiration
till säsongens trädgårdsuppdrag.
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”–Vi erbjuder också en bok till varje
utställning, som innehåller bilder och en
kort beskrivning om varje konstverk. Boken
är gratis, liksom inträdet, förklarar Åsa.”

Konsthall

med eget koncept
Av Lotta Ihse Bilder Malin Stenberg

Det är sommar i Lund. Nu kommer de många
turisterna till staden för att uppleva domkyrkan,
promenera längs de små trevliga kullerstensgatorna, fika på uteserveringarna och besöka
Kulturen och, inte minst, Konsthallen.
Den aktuella sommarutställningen med konstnären Bruno Knutman symboliserar två av Konsthallens ambitioner, nämligen att visa något av det bästa
från vår region samt att återuppleva och följa upp tidigare utställare. –Bruno
Knutsson ställde ut här 1982, berättar Åsa Nacking, Konsthallens chef.
–Han är en av de mest betydelsefulla konstnärerna i vårt land. Och Åsa
Nacking, Lunds konsthallschef, vet vad som gäller för konsten. Hon är långt
ifrån en duvunge i sitt yrke. Hennes internationella kuratorsutbildning från
Amsterdam har tagit henne från Rooseum i Malmö till Louisiana i Köpenhamn och konsttidskriften Paletten i Göteborg och senare Rooseum igen.
Slutligen hamnade hon i Lund.
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Välkommen in
Leica X1
APS-C CMOS-sensor på 12,2 megapixels för
spontan fotografering.
12x zoomoptik, motsvarande 25-300 i 35mm.
Program-, tids-, bländar-automatik eller manuell
exponering.
Olympus PEN E-P2
Systemkameraprestanda i en kompaktkamera.
12.3 Megapixel, bildstabilisator, ISO 100-6400
Denna nya Olympus PEN inkluderar nu möjligheten att
genom tillbehörsporten fästa en mängd elektroniska
tillbehör till kameran. Finns i svart och silver.

T-shirt med foto
Perfekta presenten för den som har allt

Fotomugg
Se din favoritbild
varje morgon

Casio Exilim EX-H15
14,1 megapixel, 24 mm vidvinkelobjektiv
10x optisk zoom med mekanisk bildstabilisator.
Kapacitetsstarka batteri för upp till 1000 foton
Bildprocessor EXILIM Engine 5.0 bearbetar
komplexa bilder mycket snabbt och ger en
enastående bildkvalitet.
Finns i 4 chassiutföranden.

Canvasförstoring
Ger en ny dimension till dina bästa bilder.

Nikon D3s
Nikons flaggskepp i proffsklassen.
D3s har en högkänslig CMOS-sensor
på 12,1 megapixel i FX-fullformat.
ISO200-12800, expanderbart till
imponerande 100-102 400.
HD filmning i 1280x720 @ 24fps
med möjlighet att ansluta extern
stereomicrofon.
Vädertätt chassi i magnesiumlegering.

Det är vi som jobbar på

Mattssons foto

Mattssons Foto & Video Klostergatan 3, Lund | Tel 046-211 12 04 | www.mattssonsfoto.se

Konstnär fick ny chans
Tidigt i sin karriär som konsthallschef i Lund satte Åsa Nacking
ribban för konsthallens ambitioner.
Hon bjöd in den kontroversielle
konstnären Sture Johannesson, som
1969 orsakade stort rabalder med,
den i folkmun, så kallade ”haschflickan”. Det var en litografi till
konstutställningen Underground 1,
vilken gjorde att utställningen ställdes in, Konsthallen stängdes under
en period och dåvarande konsthallschefen Folke Edwards fick gå.
–Jag ville ge Sture Johannesson en
chans till come-back, berättar Åsa.
–Han känns som en konstnär som
aldrig fick erkännande för det han
åstadkommit, både före och efter
Underground.
Rätt konst på rätt plats
Åsa berättar att hon tycker det
är bra att både ge kända och mer
okända konstnärer möjligheten att
få visa upp sin konst. Hon arbetar
efter devisen att röra sig inom den
samtida konsten inom olika områden, men att arbeta efter den givna
situationen.
–Man måste förstå den plats man
arbetar på för att kunna erbjuda ett
utställningsprogram som fungerar,
förklarar hon.
Åsa berättar att Konsthallen både
har regelbundna enkätundersökningar och för besökarstatistik.
–På så sätt kan vi få veta vad folk
tycker är intressant, förklarar Åsa.
–Det bästa är att Lunds konsthall
ligger i en stark och expansiv region
för den samtida konsten. Det är en
universitetsstad och vi har en välutbildad och aktiv publik.
Åsa tror att närheten till både

Malmö och Köpenhamns konstliv
påverkar Konsthallen positivt, liksom traditionen av att visa samtida
konst av regionala konstnärer, med
ett internationellt perspektiv.
Med pedagogisk inriktning
På Konsthallen tror man på pedagogik. Därför har den kompetensen
stärkts under de senaste åren. Åsa
berättar:
–Det är viktigt att vi har personal
med specialkunskaper som kan
möta publiken på rätt sätt.
–Vi erbjuder också en bok till varje
utställning, som innehåller bilder
och en kort beskrivning om varje
konstverk. Boken är gratis, liksom
inträdet, förklarar Åsa.
– Nu senast har vi också infört
en liten barnhörna där det finns
möjlighet att vara kreativ. Vi jobbar
ständigt med nya lösningar för att
kunna möta våra besökare.
Ett eget ungt koncept
Åsa berättar att Konsthallen själv
producerar de flesta utställningarna.
– Vi arbetar i nära dialog med
konstnären, med platsspecifika

rumslösningar och ofta med nyproducerade verk, berättar Åsa.
– Inriktningen är internationell.
Men även om vi har hela världen
som arbetsfält är det som tillhör vår
region extra angeläget för oss, säger
Åsa och förklarar:
–Vi ser exempelvis gärna att vi kan
visa yngre konstnärer och arbetar
mycket med att knyta kontakter
med konsthögskolorna i Malmö och
Köpenhamn.
Ett sätt att leva
Åsa tror på nätverk. Hemsidan och
tidningar är viktiga kommunikationskanaler för Konsthallen. Via
dem når konsten fler personer än de
fysiska utställningsbesökarna.
–Kontakten med andra professionella utövare är också avgörande för
att man ska kunna verka i dagens
konstmiljö, säger Åsa.
–Därför är det viktigt att delta aktiv
på seminarier och öppningar till
stora internationella utställningar.
– Man bygger upp en slags kunskapsbank som aldrig tar slut. Att
arbeta med konstutställningar är ett
sätt att leva, konstaterar Åsa.
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OMTAN KE
ekomode | ekokul | ekoly x

Missa inte vår
reafinal!

Klänn ing
design Camil la Norrback
ekolo gisk bomu ll
1195 kr

Höstens nyheter kommer bl a från:
Ethós Paris

People Tree

Camilla Norrback

Imps & Elfs

Righteous Fashion

Green Cotton

Spirit of Maya

Green Baby

Stewart+Brown

Bamboo Baby

Vi finns på

Södra Södergatan 27 i Lund
046-12 19 23 www.planetbla.se

Jordgubben
– ett tamt smultron

Visste du att…

… jordgubben egentligen inte är ett
bär utan en skenfrukt. Skenfrukten
är en ”falsk frukt” som består av fler
delar av blomman än bara fruktämnet. Själva jordgubben är den
uppsvällda, välsmakande blombottnen. På utsidan sitter de många små
nötterna, som är bärets egentliga
frukter.
… jordgubben tillhör släktet rosväxter.
… det även finns vita jordgubbar
som saknar det röda färgämnet. De
kan ätas av allergiker som inte tål de
vanliga röda jordgubbarna.
… jordgubben är en korsning mellan sydamerikanska jättesmultron
och nordamerikanska scharlakanssmultron. Denna hybrid korsades
senare med parksmultronet.
… de första jordgubbarna odlades
fram i Frankrike under 1700-talet
och introducerades i Sverige under
samma tid under namnet ananassmultron, på grund av sitt latinska
namn Fragaria ananassa.

Att dricka till
Nivole (nr 7787 )
Område: Piemonte, Italien
Druva: 100% Moscato
Friskt vin som ett lätt
mousserande med mycket
inslag av fläder och päron.

… ordet jordgubbe finns belagt i
svenskan sedan 1841 och användes i
början för parksmultronet. Men allt
eftersom den moderna jordgubben
ersatte parksmultronet i odlingar, så
övertog den parksmultronets gamla
namn. ”Gubbe” är från början dialektalt och betyder ”liten klump”.
… jordgubben trivs bäst i mullrik
och sandblandad jord. Du kan
plantera jordgubben både på våren
och på hösten.
… jordgubben innehåller rikligt av
C-vitamin, mangan, fibrer, jod, ka-

lium, folat, B2-vitamin, magnesium
och koppar.
… jordgubben är rik på antioxidanter. Även bladen innehåller
antioxidanter, varför de passar bra
som teblad.
… jordgubbarna ska förvaras osnoppade och svalt. När man rensat dem
ska de antingen ätas direkt eller
frysas in. Temperaturen bör vara
-17 grader eller lägre. De kan också
skivas och sockras något vilket gör
att de håller sig bättre. Dessutom
blir de lättare att tina upp.
… jordgubbar användes som medicin förr. Bladen är vätskedrivande
och har också använts för att stilla
blod. Te av bladen användes också
mot diarré. Jordgubbarna användes
mot matsmältningsproblem, hepatit, magsår, blodbrist och astma.
… nio av tio svenskar föredrar jordgubbar. Åtta av tio föredrar hallon
och på tredje plats kommer blåbär.
(Källa: YouGov)
… det i Sverige odlas cirka 15 000
ton jordgubbar på 2700 hektar av
drygt 600 företag, vilka är helt och
hållet självförsörjande under jordgubbssäsongen.
… att vi äter 3-4 liter svenska jordgubbar per person och år.
… den traditionella midsommarmaten som svenskar äter idag med
inlagd sill, gräddfil, färskpotatis, dill
och jordgubbar härstammar från
1920-talet. Menyn introducerades
av människor i städerna.
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Bakom dina

solglasö
Av Lotta Ihse Bild Malin Stenberg

... kan du skydda dina ögon mot grå
starr eller förändringar av gula fläcken.
Bästa skyddet ger de solglasögon som
sitter bäst.
Nästan alla solglasögon är idag CEmärkta, vilket är bra. Märkningen
indikerar att glasögonen skyddar mot
den skadliga UV-strålningen, som kan
ge upphov till grå starr. Däremot skyddar inte alla solglasögon mot det blå
ljuset, som enligt ögonexperter kan ge
förändringar på gula fläcken. Särskilt
solglasögon med blåaktigt glas kan
vara direkt skadliga för ögat, eftersom
de helt släpper igenom det blå ljuset.
Komfort är A och O
Förutom blått ljus ochCE-märkning så
är det viktigt att tänka på att solglasögonen sitter bra, så att solljuset inte
letar sig in från sidorna och på så sätt
skadar ögonen.
Har man solglasögon med slipade glas
bör de vara antireflexbehandlade och
tänk också på att välja ett komfortabelt
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material. Plastglas ger generellt bättre UV-ljusskydd
än mineralglas.
Billiga solglasögon för
bilkörningen...
Vid bilkörning kan det funka
utmärkt med ett par billiga,
CE-märkta solglasögon med
brunt glas. Ju starkare ljus desto
mörkare glas. Men man bör ändå
vara försiktig med alltför mörka glas
och glas som filtrerar blåljus, eftersom
de kan filtrera bort en del färger, och på
så sätt innebära problem vid urskiljningen av till exempel trafiksignaler,
blinkers och blåljus.
... och dyra för stranden
Eftersom de billiga solglasögonen
oftast ger sämre färgåtervinning och
sämre skydd mot det blå ljuset kan det

gon...
En tumregel: Solglasögonen bör
vara CE-märkta. Ett bra glas
ska släppa igenom alla färger.
Gröna och grå glas ger bäst
färgåtergivning, medan bruna
glas är bra för bilkörning.
vara en idé att ha ett par solglasögon för bilkörningen och ett annat par för
exempelvis badstranden. Risken för skador är nämligen högre på stranden,
när du vistas i snö och vid vatten, eftersom solljuset på de ställena reflekterar UV-strålningen.
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Born

neo

– där drömmen om långhus
och huvudjägare blir sanna!
Av Milla Limrell

Malmö (Västra hamnen)
Stora Varvsgatan 9B
040-91 08 88
marega.optik@telia.com

Lund (Centrum)
Östra Mårtensgatan 8A
046-12 88 88
marega.optik@comhem.se

Framtidsplaner?
Bli medlem
anmäl dig på
www.js-wineclub.com
t )BOEMBFYLMVTJWUVUWBMEBWJOFSPDITQSJUESZDLFS
t -FWFSBOTEJSFLUUJMMEJOEÚSS
t &SCKVEBOEFOPNBSSBOHFNBOH
t 3FTUJQTUJMMWJOHÌSEBSJOÊSBTBNBSCFUFNFE
 WÌSBMFWFSBOUÚSFS
t 3ÌEHJWOJOHBWWJOFYQFSUJT

www.js-wineclub.com | info@js-wineclub.com
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Oavsett när på dygnet du behöver
oss så finns vi där för dig. Vi hjälper
dig med hela din ekonomi. Allt från
små vardagsfrågor till stora framtidsplaner.
Ring oss på 0771-365 365 för
personlig service dygnet runt,
alla dagar eller besök www.seb.se

Smaka på namnen – Sarawak, Sabah, Kalimantan,
Brunei Darussalam... Det går nästan att fysiskt känna
äventyret kittla på tungan, smaklökarna pirrar och man
förnimmer doften av äventyr.
Borneo är världens tredje största ö med ett stormigt
och spännande förflutet. Idag delar tre länder på ön,
den största delen tillhör Indonesien och kallas i folkmun Kalimantan. På den norra delen finner vi Sarawak
och Sabah, Malaysias två semiautonoma provinser, och
inkilade emellan ligger det pyttelilla sultanatet Brunei.
Sarawaks vita Rajor regerade över provinsen från
1800-talet fram till andra världskriget. Denna närvaro
satte djupa spår, men de flesta invånare här ser dock
denna period med blida och välvilliga ögon. Vissa lokala
sedvänjor såsom samlandet av huvuden som troféer
upphörde, och man talar rent generellt en utsökt engelska här. I Sarawak reser man ut i djungeln för besöka
Ibanfolket och deras långhus, där hela byar fortfarande
bor tillsammans. I vissa hus kan upp till 14 familjer samsas
om utrymmet och leva i en unik symbios. Det är här man

bäst upplever Borneos säregna och fascinerande kultur.
Borneo är som sagt en stor ö och man flyger enkelt och
bekvämt för att ta sig från en provins till en annan.
En kort flygtur från Sarawaks bedårande huvudstad
Kuching ligger provinsen Sabah, med huvudstaden
Kota Kinabalu. Precis som Sarawak är den del av Borneo där man kan uppleva de unika stamfolken, är Sabah
ett paradis för naturälskaren.
Charles Darwin beskrev Borneo som ”ett enda stort, rörigt och frodigt växthus som naturen skapat år sig själv”,
och en mer träffande beskrivning får man leta efter. Den
känsliga regnskogen och dess omgivningar är en sällsynt fertil och lämplig plats för några av naturens mest
sällsynta och udda existenser. Här finns 222 däggdjursarter, 420 fågelsorter, 150 olika reptiler och amfibiedjur
och över 15 000 olika växter varav 6000 av dem bara

”I vissa hus kan upp till 14 familjer samsas
om utrymmet och leva i en unik symbios.”
finns här på Borneo. Sedan 1994 har man upptäckt 360
nya djur- och växtarter, den senaste en flygande groda
som byter färg.
Men åker man till Borneo är det väl vår, till 95,8%,
genetiska tvilling, orangutangen, man hoppas få träffa.
Namnet orangutang kommer från språket Bahasa
Malay; Orang (man) Utan (skog) och man uppskattar
antalet vilda orangutanger till knappt 35 000 på hela
Borneo numera. Utanför staden Sandakan, i nordöstra
Sabah, ligger Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center
som öppnade redan 1964, med den primära funktionen
att ta hand om föräldralösa orangutanger. Med den kontinuerliga skövlingen av regnskog har centrets betydelse
ökat, och man arbetar numera även med att skydda
andra djurarter och utbilda allmänheten.
Det är en nästan overklig känsla att tillsammans med
ett antal främlingar tyst promenera på gångbroarna ut i

djungeln, för att vara med när djuren utfodras. Värmen
är tryckande, cikador och fåglar kapar en tät ljudmatta
och luften dallrar av förväntning. Plötslig hör man ett
svischande ljud. Alla vänder sina ansikten uppåt som på
en tyst signal och där, mellan trädstammarna, skymtar
man de majestätiska, muskulösa och håriga kropparna
– djuren svingar sig fram, med sina långa starka armar
och är snart samlade för att avnjuta frukosten. Här finns
patriarker, som med självklar rätt förser sig först av alla,
trötta småbarnsmammor med en baby klängande i pälsen, oregerliga tonårspojkar som buffar och kivas. Som
åskådare står man som förhäxad och stirrar. Man glömmer att man själv är en i en flock av kamerabehängda
djur, och bara njuter av åsynen av denna skogens Man.
Men Borneo är inte bara långhus och utflykter. Efter
utflykter och äventyr kan man koppla av på kritvita
stränder och njuta det goda livet!
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Rundtur Spöken och underligheter
Guide Jaques Schultze
Biljetter 80 kr för vuxen, 40 kr för barn 7-12 år. Biljetter
säljs av guiden utanför Lunds Domkyrka, där turen börjar.
När Torsdagar 10/6-9/9 kl. 18.00-19.30

Bland
spöken och
underligheter
Av Lotta Ihse Bilder Malin Stenberg

Hu, rysningarna går som kalla kårar längs ryggraden
när Jacques Schultze berättar om hur de cirka hundra
människorna, som hade gömt sig i Lunds domkyrka,
blev utslitna på kyrkbacken, mördade och styckade.
Det är svårt att tro att något så obehagligt faktiskt har
hänt precis här, en dag som denna, när solen skiner
från en klarblå himmel och glada, nyfikna människor
obekymrat rör sig runt i Lundagård.
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Malmøresund AB
Stora Södergatan 27
222 23 Lund
Tel 046 37 30 35
info@malmoresund.se
www.malmoresund.se

Vi rekommenderar!
Feng Huang Dan Cong
Red Oolong
Ett oolong te från Kina,
(Wu-Dong Mountain i Fenix).
Underbara toner av persika,
kryddor & rostade mandlar

119:-/hg

Darjeeling First Flush
Årets första skörd från Darjeeling,
vid Himalayas fot i norra Indien.
Ett friskt, nötigt te med toner
av aprikos & nötter.

189:-/hg

The Pineapple Thief Coffee
Ren och klar doft av mogen ananas.
Till karaktären fantastiskt söt
med toner av gul mango och
karamelliserad sockervadd.

95:-/250g

LoveCoffee från Lund
Lunds enda gårdsrosteri Rostat med kärlek!

95:-/250g

Vi har
förflyttat
varumärken
i tio år…
Arkatay
Danfoss
FAS Converting Machinery AB
Folkuniversitetet
Gillis Edman
Honda Nordic
Höganäs Träprofiler
Klostergatans Vin & Delikatess
Litografen
LoveCoffee
Molybongruppen

Kusmi Detox Tea
Kom i form inför sommaren
med Kusmis Detox te.

98:-/hg

E T A B L E R A T

1 9 3 2

Västra Mårtensgatan 8A, LUND. 046-211 19 86
Lidingö Centrum, LIDINGÖ. 08 - 765 09 86
Odengatan 29, Stockholm. 08- 20 40 04

www.tehusetjava.se

Precise Biometrics
Tarkett
V Rotor
Yxhammargården

”Jag älskar
engelsmännens
sätt att leva i historien.”
Men så var det, den gången 1523.
Jacques Schultze berättar den och
många, många fler historier. Här får
till exempel orgelspöket i Domkyrkan och en mördad ärkebiskop åter
liv under de minuter Jacques berättar, på sitt fantastiska och inlevelsefulla sätt. Det går inte att motstå att
se hela historierna framför sig, nästan så tydligt att man kan fantisera
om hur ärkebiskopen såg ut. Och
det finns många chanser att få ta del
av dessa intressanta livsöden. Hela
sommaren, varje torsdag, går det att
följa med på Jacques guidade tur genom Lund och höra honom berätta
om spöken och underligheter.
Med passion för historien
Ända sedan Jacques var en liten
malmöpåg har han intresserat sig
för historia, fantasy och vad vanliga
människor gjorde en gång i tiden.
–Jag tittade på många filmer där
handlingen utspelade sig i historisk
tid, berättar Jacques.
–Då kunde jag fundera på om de
som fäktade till exempel, verkligen
fäktades så på riktigt.
För Jacques har London och England gjort stort intryck.
- Jag älskar engelsmännens sätt att
leva i historien. Här i Sverige försöker vi ta bort traditioner, men allt de
gör i London har en anknytning till
gamla tider.

Det var under ett besök i London
som Jacques fick sin idé till att ha
guidade turer i historisk tid. I London är sådana turer nämligen ett
ganska vanligt inslag.
- Där kan man följa guidade turer
i Jack the rippers spår eller gå på
ghost-tur i Londons mörka gränder,
berättar Jacques.
- Hur spännande som helst.
Ett roligt sommarjobb
Men det var de evigt tråkiga sommarjobben som skulle sätta fart på
Jacques idé på riktigt.

- Jag fick helt enkelt bestämma mig.
Antingen gjorde jag något av den
här idén eller så fick jag ta ett tråkigt
sommarjobb till, berättar Jacques.
Det skulle visa sig att de historiska
turerna blev ett lyckokast. Turistbyrån i Lund nappade direkt på
idén och turerna blev snabbt väldigt
populära. Och Jacques, som egentligen är utbildad jurist, har numer
ett heltidsjobb med sina guidade
rundvandringar och föreläsningar.
Men bakom succén ligger många
poäng i historia och ett oändligt
antal genomplöjda historieböcker.
- Jag har läst ett otal historieböcker
i jakten på spännande livsöden och
historier som är intressanta att
berätta, berättar Jacques.
- Och många timmars sökande i
stadsarkivet. Men när man väl hittar
något, så leder det oftast vidare till
något ännu mer intressant.
Och för en historieälskare som
Jacques kan det säkert inte finnas ett
bättre jobb än att, under skymningen, leda en skock människor
runt stadens kvarter och berätta alla
underliga, märkliga saker som hänt
på de gator vi går på varje dag.
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Dags för

pickni
Picknick-korg från Patisseriet
Beställ en härlig picknick-korg
från Patisseriet med både matigt
bröd och något avslutande sött.
Här följer exempel på vad du kan
fylla din korg med:
• Baguette på manitobavete med
valfri fyllning
• Croissant
• Kanelsnäcka
• Patisseriets berömda skagensmörgås med räk- och kräft-

stjärtar med citron & majonäs
på fil- och sirapbröd
• Patisseriets aprikosmarmelad
med mandel och vanilj
• Choklad- och hasselnötsskorpor
• ”La Barette du Cremier” 250 g
riktigt gott smör
• 1 flaska Chegworth Valley’s Organic cox apple juice, 250 ml
• 1 flaska Chegworth Valley’s Pear
and raspberry, 250 ml

ick

Klostergatans delikorg
För dig som vill ha en lyxigt
härlig variant på den traditionella picnick-korgen finns det
mycket att välja på i Klostergatans delikatess. Kom
in så hjälper vi dig att välja
ut en god sammansättning.
Nedan ser du några väl valda
delikatesser:
• Levainbröd
• ”Caviar Per sé” - en ekologiskt odlad kaviar gjord på
iransk stör, odlad i Spanien
(världens renaste kaviar)
• ”Edouvard Artzner” - en
ankleverterrin, 75 g, äts med
fördel med Kvitten kompott.

• ”Créme Calvados” - en calvadossmaksatt crème fraiche
• ”Brillat Savarin” Fransk
vitmögelost - för övrigt
Drottning Silvias favorit
(Calles anm.)
• Rödkittsost från Alsace
• ”Chevre du Poiton”
- en fransk getost
• Klostergatans Skagenröra
med handpillade räkor,
mycket dill, majonäs och
kärlek.
Ett förslag att dricka till en
lyxig picknick-korg:
”Palmer & Co” – champangne

I vår delikatess hittar du allt som
förgyller både vardag och fest.
Vårt sortiment är stort. Överraska
någon du håller kär eller skäm
bort dig själv en kväll.
Ta med hem
Hummersoppa med laxtartar, toast smögen med
löjrom samt crème caramel. 199:Smörrebrödstapas.
Tips på deliprodukter
Champagnevinäger från Reims i Frankrike. 149:Handslaget smör från I´le de Re i Frankrike,
ansett som världens bästa smör. 69:Bisquits roses de Reims, Champagnekakorna”
som de kallas doppar du i champagne eller rött
vin. De är tillverkade i champagnedistritet! 55:Espressokaffet från Love coffee 95:Caviar från Spanien gjord på iransk stör. Fisken
är av arten Naccarii som ursprungligen är en
sydeuropeisk sort. Farmen är helt ekologisk och
ligger i södra Spanien längs floden Rio Frio som
är känd för sitt kalla, rena vatten. 260:-

En hyllning
till jorden i Normandie

Petter Askman, Klostergatans Vin & Delikatess

Se
ren
dip
ity

Serendipity är en frisk, mogen drink som
också kan passa som fördrink. Smaken
påminner om sommaren, utan att vara
sötsliskig. Drinken är skapad av Colin Field,
världens bästa bartender enligt Forbes Magazine. Han har en gång i tiden vunnit VM med
just den här drink.
Det finns två berättelser kring hur Serendipity blev till. Den första menar att Colin Field,
av misstag, blandade två drinkar och så blev
Serendipity till. Och det kan kanske stämma
eftersom Serendipity betyder”Jolie découverte
inattendue” vilket fritt kan översättas till ”trevlig
oavsiktlig upptäckt”.
Den andra historien berättar att Colin Field hade
en kund som rökte den exklusiva kubanska cigarren ”Romeo y Juliette”. Colins uppgift var att komponera en drink som passade ihop med cigarren.
Vilken berättelse som är det rätta, är nog säkrast
att fråga Colin själv om. Du hittar honom på Hemingway Bar, Hotel Ritz, i Paris.

Så här gör man:
1. Kyl glaset genom att fylla det med isbitar.
2. Häll ut hälften av glasbitarna och plantera en kvist mynta i isbitarna och fyll upp
glaset med isbitar.
3. Häll på 2-4 cl Calvados, gärna med någon sötma.
4. Tillsätt lika mycket äppeljuice av bra kvalitet, helst
färskpressad eller äppelmust utan tillsatt socker.
5. Fyll upp glaset med Ritz Champagne, Cava eller Crémont.
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www.winbergtravel.se
www.malmoresund.se

Möjligheterna
är oändliga,

begränsningarna få.
Den absolut största fördelen med att anlita oss på Winbergs är att vi är duktiga på att
skräddarsy din resa helt efter dina önskemål. Enkelt och smidigt och med personlig service
hjälper vi dig att hitta det du letar efter.
För dig som söker en golfupplevelse utöver det vanliga så kan vi erbjuda våra golfrundresor enligt det klassiska Winbergskonceptet: golf, upplevelser, god mat och dryck, trevligt
sällskap med svensk reseledare och/eller svensk golfledare med på hela resan.
Vill du hellre boka en charterresa kan du göra det med hjälp av våra kunniga säljare.
Självklart utan extra avgifter.
Välkommen att ringa 0413-170 50 eller
kom in till oss på kontoret i Eslöv.

Winbergs Resebyrå i Eslöv AB Stora Torg 17, 241 30 Eslöv. Tel. 0413-170 50. info@winbergtravel.se, www.winbergtravel.se

