V52
Undra om tomten kommer med min önske-klapp?

Liten grönsakslåda
Rödbetor (Rönneberga rödbetor), Rödlök

Jag var hos mitt bästa bollplank och hemma hos henne varvade vi
ekonomiska kalkyler med fika med te, choklad och nybakat bröd. På
dörren hängde barnens önskelista till julen och jag kunde bara inte
låta bli att skriva en egen liten önskelista och hänga på samma dörr.
På den står det 1. en biogasanläggning 2. en ny rullebör och 3. en
klockradio. Man kan fråga sig hur många klockradios jag kommer att
få med en sådan önskelista, för både den biogasanläggning och den
skottkärra jag vill ha är ganska dyra. Så varför sätter jag då en
biogasanläggning överst på min önskelista?
Jo, för att jag tycker att en biogasanläggning är så bra! Man tar avfall,
som ingen vill ha, och lägger det i en anläggning som ungefär ser ut
som en jättestor fingerborg. Här rötar man avfallet och får ut två
produkter: rötmassa och biogas (metangas), som alla vill ha.
Rötmassan är bra att lägga på åkrarna som näring och biogasen kan
man t.ex. använda som fordonsgas. Att välja att lägga biogasanläggningarna på lantbruken tycker jag är jättebra, eftersom
rötmassan till åkrarna redan finns i anslutning och det minskar
transporterna. Jag har en vision om ett nätverk av biogasanläggningar
över hela Sverige, som mättar vår efterfrågan på biogas.

(Ängsö Gård, Tygelsjö), Blomkål (Italien),

Citron (Italien), Grönkål (Mats Johnsson,
Gnalöv), Tomat (Italien)

Stor grönsakslåda
Aubergine (Italien), Gurka (Italien), Rödbetor
(Rönneberga rödbetor), Rödlök (Ängsö Gård,
Tygelsjö), Blomkål (Italien), Citron (Italien),

Grönkål (Mats, Gnalöv), Tomat (Italien)

StorStor grönsakslåda
Morot (Mossagården), Mixallad (Italien),
Broccoli (Italien), Purjolök (Göran Andersson,
Viken), Aubergine (Italien), Gurka (Italien),

Rödbetor (Rönneberga rödbetor), Rödlök (Ängsö
Gård, Tygelsjö), Blomkål (Italien), Citron

(Italien), Tomat (Italien), Grönkål (Mats
Johnsson, Gnalöv)

Singellåda
Broccoli (Italien), Aubergine (Italien),
Rödbetor (Rönneberga rödbetor), Tomat
(Italien), Grönkål (Mats Johnsson, Gnalöv),

Äpple Aroma (Krister Persson, Kivik), Apelsin

Att bygga en biogasanläggning på Mossagården är en dröm som jag
haft i över 10 år. Men detta är första året som jag har önskan med på
min lista till tomten. Då vi under åren som gått satsat mycket på att
investera i varu- och kyllager och produktutveckling för att få så bra
frukt- och grönsakslådor som möjligt har biogasplanerna lite på
efterkälken. Men tanken finns där i bakhuvudet, hela tiden.

(Italien), Clementin (Italien), Päron (Italien)

Liten fruktlåda
Äpple Aroma (Krister Persson, Kivik), Apelsin
(Italien), Clementin (Italien), Päron (Italien)

Stor fruktlåda
Äpple (Krister Persson, Kivik), Apelsin (Italien),

Nu har regeringen valt att satsa på biogas och stödet för att bygga en
biogasanläggning höjs nästa år. Underbart! Vi kommer att satsa på att
samarbeta med Detox Biogas i Malmö och med Lunds Energi, för att
färdigställa anläggningen och för att man ska kunna tanka biogas i
anslutning till produktionen. Så alla som passerar Veberöd på riksväg
11, satsa på en biogasdriven bil på er önskelista till tomten! För vi
hoppas på att få igång vår biogasanläggning under 2009!
Vi vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Ebba-Maria Olson, Mossagården

Clementin (Italien), Päron (Italien),
Grapefrukt (Italien)

Rotfruktslåda
Kålrot (Arne Persson, Tomelilla), Morot
(Mossagården), Jordärtskocka (Tony Håkansson,
Tygelsjö), Selleri (Solmarka, Vassmolösa)

OBS!
Med anledning av helgdagarna i v. 1 kommer
leveransen på tisdagen den 30/12 istället för
ordinarie leveransdag torsdag resp. fredag.
Sista beställningstid är lördag natt kl.24.00.
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Receptreceptreceptreceptreceptrecep
Prova på de härliga recepten från vår matkompositör, Ann-Sofi Eriksson!

Ha en grön och skön jul!
De få grönsaksrätter och sallader som
brukar finnas på julbordet är ofta
liksom övrig julmat väldigt feta, med
majonnäsbaserade dressingar osv. Till
och med grönkålen ska om den lagas på
traditionellt sätt först kokas 15-20
minuter, varefter spadet ska hällas bort
och kålen stekas - inte många vitaminer
lär finnas kvar efter denna behandling!
Här kommer därför förslag på
fräschare och lättare sallader, för ett
julbord att må bra av!

Pop-knäck
Kokade ihop detta smarriga godis en
kväll när sötsuget satte in långt efter
kiosken stängt... Tack vare popcornen
blir det mycket större volym än vanlig
knäck - och mindre risk att plomberna
ryker.
1 liter poppade popcorn
2 dl strösocker
1 dl sirap
1 dl mjölk
1 msk smör
½ dl jordnötsmör
½ dl kokos
1 dl valfria – eller blandade – frön, tex
solros, sesam
Poppa en stor gryta med popcorn – lite
snacks är ju alltid bra att ha när man
julpysslar – och salta dem lätt.
Koka socker, sirap, mjölk och smör i en
stekpanna eller vid tjockbottnad gryta
tills smeten är tjock och klarar kulprovet
(att en droppe stelnar i kallt vatten och
känns lagom hård). Stäng av plattan och
blanda i jordnötssmör, kokos och frön,
vänd därefter ned så mycket popcorn du
kan för att smeten fortfarande ska hålla
ihop (ca 1 liter). Bred ut smeten på
bakplåtspapper – tryck ut den till ett
drygt cm-tjockt lager. Låt svalna, skär
eller bryt därefter i lagom munsbitar.
Går nog att spara på lager av bakplåtspapper, men hos oss tog det slut på en
gång så jag vet inte riktigt...
Variation: Byt ut popcornen mot puffat
ris eller söndersmulade riskakor.

Rosa blomkålssallad med
apelsin
1 blomkålshuvud
1-2 apelsiner
1 rödlök, tunt skivad
dressing:
1 rödbeta, grovriven
rivet apelsinskal
1 msk rapsolja
½ tsk salt
1 msk äppelcidervinäger
Dela blomkålen i små buketter och skiva
stammen tunt. Riv skalet från ½ apelsin
halvfint. Skär apelsinerna i klyftor, skär
bort skalet och dela i fina bitar. Blanda
alla ingredienserna till dressingen direkt i
salladsskålen. Vänd ner apelsin och
blomkål. Låt gärna marinera 10 – 20
minuter. Smaka av med salt och vinäger
och dekorera med apelsinskivor och
rödlöksringar.
Variation: Använd fint strimlad grönkål
eller rödkål i stället. Uteslut i så fall
rödbetan!

”Vanlig” rödbetssallad på
lätt sätt
Den turkiska yoghurten man köper i en
liten hink är fantastisk för krämiga
sallader – rätt konsistens men inte alls
så tungt som med majonnäs!
5 medelstora rödbetor
1 äpple i små tärningar
1 liten rödlök, finhackad
1-2 dl turkisk yoghurt
1 msk äppelcidervinäger
1 msk rapsolja
1 tsk salt
Koka rödbetorna med skalet på ca 30
minuter. Spola av med kallt vatten och
skala dem – enklast genom att ”trycka”
av skalet med händerna. Blanda lök och
äpple med salt, vinäger och olja. Skär
rödbetorna i små tärningar och vänd ned
dessa samt yoghurten i
äppelblandningen. Låt gärna mogna i
kylskåp några timmar, smaka i så fall av
igen med salt.

Raw food rödbetssallad
4 rödbetor
2 stora morötter
1 syrligt äpple
vinegrette:
½ tsk salt
1 tsk balsamvinäger
1 tsk äppelcidervinäger
1 msk rapsolja
½ tsk rosmarin
pumpafrön
Skala och riv rotfrukter och äpple grovt.
tillsätt ingredienserna till vinegretten och
blanda väl. Marinera minst 10 minuter
innan servering, strö över pumpa- eller
solrosfrön till sist.
Variation: Blanda in några finskurna
sillfiléer (inlagda eller matjé), lite
finhackad rödlök och en dl turkisk
yoghurt eller créme fraiche för en fräsch
sillsallad!

Blommig grönkål
Grönkål tillhör de där sakerna som
krymper enormt vid tillagning. Pröva
att fluffa till den med blomkålsmoln –
lika gott som långkål på julbordet – men
passar också bra till falukorv;-)
1 stånd grönkål, ca 500 g
½ blomkålshuvud delat i små buketter
2 msk smör eller olja
lite vatten eller skinkspad
1 dl grädde
Skölj grönkålen noga – enklast om
kvistarna tas bort från stammen och får
ligga i kallt vatten en stund först. Skär
stjälkarna i max ½ cm skivor och strimla
bladen. Lägg grönkålen i en stor gryta
med smör eller olja samt ca 2 cm vatten i
botten. Salta lätt och låt puttra under
lock på låg värme 5 minuter tills att gått
ihop sig. Tillsätt blomkål och grädde och
puttra ytterligare 5 minuter. Rör om och
smaka av med salt, vitpeppar samt gärna
lite sweet-chili-sås. Servera varm eller
ljummen.

