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En festivalprinsessas favoriter!
I denna vecka följer festivaltidningen med i grönsakslådan. I den
kan ni finna massor med info om alla band som spelar och allt
annat skojigt som kommer att finnas med på årets festival. Enligt
mig är det en helt fantastisk uppsättning av begåvade musiker som
kommer att uppträda på årets festival och jag har många personliga
favoriter; Nilla Nielsen, Va!?, Behrang Miri, Emil Jensen, Babian,
Martin Axén (DJ) och så förstås allas vår Peter Wahlbeck är bara
några av dem. Även om jag kommer ha fullt upp med festivaleriet
hoppas jag kunna ta ledigt en liten stund för att avnjuta dessa band.
Nilla Nielsen och Va!? hittade till Mossagården redan förra året;
Nilla med sin fina musik och stora miljöintresse värmde oss alla och
de 15-åriga Veberödstjejerna i bandet Va!? imponerade på oss med
att på stora scenen helt oblygt spela så att det yrde i hampafältet.
Peter Wahlbeck kommer i år att tillsammans med fler kända
komiker att under lördagen göra vår lilla gårdsplan till en skrattoas.
I omgångar mellan kl. 15-19 äger komikerna lilla scenen på gården.
Så till mina nya favoriter, som jag ännu inte sett uppträda live men
som jag väntar och längtar till så att jag snart spricker; Babian...
detta lilla ap-rock band som gjorde ett stort intryck på mig när jag
första gången såg dem på youtube – vad kan man säga, vilken
energi, vilken utstrålning och vilken musik... Jag längtar också till
att jag får höra Behrang rappa... ni vet killen som kan rappa om
allt... bara sådär... Fina Emil Jensen, den cykelturnerande artisten,
är jag också enormt nyfiken på... ... Sist med inte minst längtar jag
till The Arks Martin Axéns musikkavalkader... han kommer att DJ:a
på förfesten den 23:e juli. Vi ses väl då?
För barn och vuxna barn är Trollmor och Trädfén två av mina
favoriter. De får dock tillökning i år - av trädberätterskan Christina
Claesson. Jag har tidigare hört henne berätta historier och de är
underbara! Hennes berättelser får en att sitta och lyssna som om
ingenting annat runt om existerar. Att hon dessutom befinner sig i
träd när hon berättar sina historier gör det ännu mer spännande...
Ni som läste förra veckans blad vet att jag tycker om en sak till, jo,
det stämmer... kastyxan. Kom och prova ni med... det är inte enkelt
men jätteroligt! Spel och lekar - det kommer att finnas i flera olika
varianter på festivalen; hästbingo, hinderbana, gotländska lekar,
gungor av träd i träd, jätteluffarschack och hampalabyrinten
förstås. Vill vi veta mer - kom er hit och upplev! Fler godbitar
finns...
Ebba-Maria Olson
Er värd i Mossaland!

Liten grönsakslåda
Sallad (Mossagården, Veberöd), Zucchini
(Solmarka Gård, Solmarka), Gurka (Ängsö Gård,
Tygelsjö), Tomat (Tor Magnusson), Asiatisk

kål

(Mossagården), Röd knippelök (Mats Johnsson,
Gnalöv)

Stor grönsakslåda
Kålrabbi (Solmarka Gård, Solmarka), Sallad
(Mossagården, Veberöd), Zucchini (Solmarka
Gård),

Gurka (Ängsö Gård, Tygelsjö), Tomat (Tor

Magnusson), Asiatisk

kål (Mossagården),

Röd knippelök (Mats Johnsson, Gnalöv))

StorStor grönsakslåda
Vitlök (Solmarka Gård, Vassmolösa), Persilja
(Solmarka Gård), Gul knippelök (Solmarka Gård,
Vassmolösa), Spenat (Arne Persson, Tomelilla),

Kålrabbi (Solmarka Gård, Solmarka), Sallad
(Mossagården, Veberöd), Zucchini (Solmarka
Gård),

Gurka (Ängsö Gård, Tygelsjö), Tomat (Tor

Magnusson), Asiatisk

kål (Mossagården),

Röd knippelök (Mats Johnsson, Gnalöv)

Singellåda
Sallad (Mossagården, Veberöd), Gurka (Ängsö
Gård, Tygelsjö),

Tomat (Tor Magnusson), Röd

knippelök (Mats Johnsson, Gnalöv), Ananas
(Costa Rica), Äpple Jona Gold (Tyskland),

Päron (Argentina)

Liten fruktlåda
Ananas (Costa Rica), Mango (Mali), Äpple
Jona Gold (Tyskland), Päron (Argentina)

Stor fruktlåda
Kiwi (Nya Zeeland), Banan (Dominikanska
Republiken), Ananas (Costa Rica),

Mango (Mali),

Äpple Jona Gold (Tyskland), Päron (Argentina)

OBS!
Vi håller sommaruppehåll i vecka 30
och 31 (bortsett från festivalen förstås)

Festivalstips!
Jo, en sak till... ni som kommer med
buss, hoppa av busshållplats Veberöd
öster... där väntar hästtaxin på er.
Den är gratis men först till kvarn....

Receptreceptreceptreceptreceptrece
Denna vecka är mamma MariAnne receptmakerska – precis som på den gamla goda tiden!

Jag samlar på kokböcker och det tar
aldrig slut eftersom det kommer ca 250
st nya varje år. Det fanns en tid innan
det blev modernt med närodlat och
rotfrukter, då fundera jag på att själv
skriva en kokbok, för att öka vår
försäljning av just detta. Kajsas kokbok
är den jag tycker bäst om, det är en
klassiker. Den börjar med viktigheten av
renlighet, intresse, bra råvaror, vackert
serverat och planering. Just planering,
enkel, snabb mat på sommaren och att
varorna finns hemma tycker jag känns
viktigt just nu.
Marianne Olson, Mossagården

Toboulehsallad på
bulgurvete
2 dl bulgurvete
½ bunt persilja
½ gurka
3 tomater
150 g asiatisk kål
5 msk olivolja
salt och peppar
citronpeppar
Tillaga bulgurn enligt förpackningen.
Skölj och klipp kålen i smala strimlor,
skala gurkan. Fräs kålen på järnet tills
den mjuknar. Skär gurka och tomater i
små fyrkanter. Rör ihop bulgurn i skålen
med allt det gröna. Rör ihop en dressing
av olivolja, ½ tsk salt, ½tsk vitpeppar, 1
tsk citonpeppar och den hackade
persiljan. Stekta laxfiléer passar till.

Sallad på tomat och
mozzarella
Skär tomat och mozzarella i tunna skivor
(doppa kniven i olivolja så är det enklare
att skära mozzarella). Salta och peppra,
häll olivolja och lite balsamvinäger över.

Grekisk salladssås

Squashgratäng

Denna sås är väldigt god tillsammans
med bataviasallad.

Squash, italienska zucchini, franska
courgette är ett mellanting mellan
pumpa och gurka. Mindre squash kan
man äta råa i skivor eller använda i
sallad. Squashgratäng är en välkänd
rätt och enkel att göra. Här är den
plussad på med asiatiska kålen.

1 dl avrunnen lättfil
3 msk hackad gurka
½ pressad vitlöksklyfta
salt och peppar
Blanda fil och gurka, sätt smak med
vitlök, salt och peppar.

Fyllda baguetter
Enkel mat är såklart baguetter fyllda med
salami, brieost, tomat och mycket
finklippt asiatisk kål.

Makaronilåda med skinka
eller asiatisk kål eller båda
250 g små fullkornsmakaroner
150 g rökt skinka eller asiatisk kål 150 g
eller båda
25 g smör
3 msk idealmjöl
5 dl mellanmjölk
1 ägg
riven ost
½ tsk salt, ½ tsk svartpeppar
Koka makaronerna i lättsaltat vatten,
spola kallt. Skär skinkan i små tärningar,
skölj och klipp kålen i strimlor. Vänd
runt kålen på järnet tills den mjuknar
lite. Rör ut mjölet i mjölken, häll över
kålen och koka upp under omrörning.
Häll över allt i smord ugnsform, rör i
ägget, salt, peppar och makaronerna.
Strö över riven ost, sätt i ugnen 175º
30-45 min.

2 squash ca 250 gr
2 msk smör
2 dl kaffegrädde
1 dl gräddfil
2 dl riven ost
1 tsk örtsalt
Skala och skär squashen i skivor, lägg i
smord ugnsform. Skölj kålen, klipp i
strimlor. Låt fräsa i järnet i smöret, lite
tills den mjuknar, lägg kålen över
squashen. Vispa grädde, gräddfil, riven
ost och örtsalt, häll över. I ugn 225º ca
15-20 min. Både squashgratäng och
makaronilådan är enkla och mättande
utflyktsrätter och kan ätas kalla
tillsammans med t.ex. kallskuret.

