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selv om
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Hos OK synes vi ikke, du skal straffes med
en højere præmie, hvis uheldet er ude.
Derfor stiger prisen på din bilforsikring ikke ved skader. Faktisk
fortsætter prisen med at falde til billigste pristrin er nået, og
ved kaskoskader stiller vi en gratis lånebil til rådighed.
Med OK Bilforsikring får du mange fordele og præcis den
dækning du har brug for – hverken mere eller mindre.
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forbrug
REDIGERET AF KRISTIAN HERLUFSEN

Efteråret er på vej, og fuglene får sværere
og sværere ved at finde føde. Du kan
nemt og billigt selv lave fuglekugler.
Du skal bruge:
1 kilo fuglefrø,
kerner og eventuelt
brødkrummer
1 kilo palmin
Snor – gerne hampesnor
Træpinde eller ispinde
Krus
Sådan gør du:

Smelt palmin i en gryde, bland frø
kerner og krummer i palminen.
Bind en snor i pindene. Snoren skal være cirka
en halv meter lang.
Læg pindene ned i krusene, hæld blandingen ned i hvert krus.
Sørg for, at snoren er midt i blandingen.
Sæt krusene i køleskabet i to timer. Burg en kniv til at løsne fuglekuglen.
Bruger du plastikkrus, træk forsigtigt kruset af.

Grænsen mellem skjult reklame
og kommunikation er utydelig på
sociale medier. Det skal vi lære vores
børn at kende forskel på.
Formand for Medierådet for Børn og Unge, Anne Mette Thorhauge,
ved lanceringen af undervisningsmaterialet Social Star

10.000 svaner
og blomster
Du kender nok miljømærkerne Svanen og
EU-Blomsten fra vaskepulver, bleer og
husholdningspapir. Men vidste du, at mere
end 10.000 produkter har miljømærkerne? Alt fra servietter og stearinlys til tøj og
bilvask kan få et svanemærke, hvis de er
blandt de mest miljørigtige i den enkelte
kategori. Kravene til miljømærket opdateres hvert fjerde år.

4
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Find nyt tøj i minibaren
På Hotel Banks i Antwerpen kan gæsterne forsyne sig med tøj og
tilbehør til garderoben i et skab på værelset – en slags minibar for
tøj. Tøjet kommer fra et fransk designfirma, og produkterne på
værelset bliver tilpasset efter gæsten og vejret udenfor. Du
betaler kun for det tøj, du tager med hjem. Målet
er i første omgang at udbrede konceptet til
hoteller i London, Paris, Berlin og Milano,
skriver trendwatching.com

74.407
Så mange kilometer vej har vi i Danmark. På syv
år er vejnettet blevet 1996 kilometer længere.
Kilde: Danmarks Statistik

KRYDSTOGTER

– MED SJÆL OG SUBSTANS

NORDKAP - 12 DAGE

– PÅ FÆRD LANGS NORGES KYST MOD MIDNATSSOLEN
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PRISEN INKLUDERER
• 11 nt. på Serenade of the Seas 4
• Helpension ombord
• Kaffe, te samt isvand på skibet
• Drikkepenge (værdi kr. 725)
• To udflugter
• Dansktalende rejseleder
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HØJDEPUNKTER
• Nordkap
• Polarcirklen
• Geirangerfjorden
• Bergen
• Tromsø
• Ålesund
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Bær din kuffert ombord på skibet
i Københavns Havn, pak din
kuffert ud én gang og nyd derefter
den lækre mad, gode service,
fantastiske udsigter og spændende
udflugter. Begge krydstogterne
har – ud over afrejse fra København
og gennemført komfort - inkluderet
helpension, diverse udflugter og
dansktalende rejseleder.

KULTURKRYDSTOGT I ØSTERSØEN - 8 DAGE
N

PRISEN INKLUDERER
• Syv nt. på Serenade of the Seas 4
• Helpension ombord
• Kaffe, te samt isvand på skibet
• Drikkepenge (værdi kr. 475)
• Fire udflugter
• Visum til Rusland
• Dansktalende rejseleder
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HØJDEPUNKTER
• Skt. Petersborg
• Stockholm
• Tallinn
• Helsinki
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sundhed
REDIGERET AF LIV MYGIND

It's in His Kiss
Mennesker kysser ikke bare, fordi det er
dejligt. Vi får vigtige informationer,
når vi kysser et andet menneske
og kommer så tæt på. Den måde,
som et andet menneske dufter
og smager på, afslører simpelthen, hvor godt hans/hendes helbred, immunforsvar og hormonbalance
er. Kysset er altså et af de bedste værktøjer
til at udvælge en egnet partner. Der er flere
teorier på området, og en anden mulighed er,
at vi ved, kysset viser tillid og åbenhed. Det er
en intimitet, vi kun vil dele med en, vi holder af.
På den måde øger kysset samhørigheden mellem
parterne.
Kilde: Bogen Tænkepauser – SEX, fra Aarhus Universitet

Tæl dine
mavebøjninger

Læger lærer at
operere på dukke

Nu findes der også en app,
der kan tælle, hvor mange
mavebøjninger du laver. Hvis
du lægger eller spænder
mobiltelefonen fast på
brystkassen og går i gang
med mavebøjningerne,
tæller appen, hvor mange
mavebøjninger du laver.
Runtastic Sit-Ups kan
downloades
til iPhone,
Android og
Windows
Phone for
12-15 kr.

Aalborg Universitet har fået en ny simulator,
der gør det muligt for nordjyske læger at lære
at fjerne blodpropper og hjerneblødninger ved
at øve sig på en gummidukke. Simulatoren kan
genskabe operationer så virkelige, at lægerne kan
få erfaring, der svarer til adskillige rigtige indgreb.

6

Stjerneløbere har oplevet
deres største triumfer efter
at have været gravide
Overlæge og professor Bente Klarlund Pedersen
om, hvordan graviditet kan gøre dig bedre til
langdistanceløb. I Politiken

zzzzzz 7,5 time zzzzzz
Så meget sover en gennemsnitsdansker i døgnet. Voksne har generelt behov
for at sove 6-9 timer i døgnet, men der er store individuelle forskelle. Voksne
danskere sover i gennemsnit cirka 45 minutter længere i weekenden end til
hverdag og cirka 20 minutter længere om vinteren end om sommeren. På en
gennemsnitlig ugedag sover kvinder lidt mere end mænd.
Kilder: Trygfonden og Lægeforeningen
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En sund mave i balance

Slip af med dine
maveproblemer
Maveproblemer: Næsten alle kender til at have maveproblemer med jævne
mellemrum. En udspilet mave kan være forbundet med stort ubehag.
Derudover er topmaven et kosmetisk problem for både mænd
og kvinder. Løsningen er at få sat gang i fedtfordøjelsen.
Kender du det: Om morgenen er maven
flad og du føler dig godt tilpas, men med
indtagelsen af mad i løbet af dagen, bliver en følelse af oppustethed mere og
mere mærkbar.
Stadig flere mennesker i alle aldre lider af fænomenet ballonmave med luft
i maven, murren og oppustethed som
følge af dårlig fordøjelse.
Stress, fed mad, for lidt motion og for
megen alkohol er nogle af de faktorer i
danskernes hverdag, som giver udspilet
mave og usundt fedt om livet.
Hvorfor får man topmave?
For megen fed mad og en hverdag med
stillesiddende arbejde får tarmene til at
arbejde langsomt, hvorved afføringen
hober sig op.
Ophobning af affaldsprodukter i tyktarmen sætter gang i en gæringsproces,
som udvikler en række forskellige luft-

arter, og det er disse luftarter, der spiler
maven ud. Man taler også om fænomenet
»gærmave«. Det er ubehageligt og gør
ondt.
Mange er nødt til at slæbe sig hen på
sofaen efter aftenmåltidet, fordi det er det
eneste, de kan overkomme.
Det bliver nemt til en negativ spiral, hvor
problemer med maven er en uheldig konsekvens af noget så almindeligt som at
spise et måltid mad.
Hurtige kulhydrater gærer
og sætter sig på maven
De hurtige kulhydrater er de største syndere i danskernes køkken. Hvidt brød, kager, ris, kartofler, osv. virker som benzin
på gæringsprocessen i maven. Derudover

Bestil Macoform til halv pris

sætter hurtige kulhydrater sig som fedt
på maven, fordi de får blodsukkeret til
at stige over kort tid. Har man først fået
usunde fedtdepoter på maven, kan de
være svære at komme til livs.
Sæt gang i fedtfordøjelsen
Hvis du gerne vil slippe for mavegener,
skal du sætte gang i fedtfordøjelsen.
Macoform stimulerer fedtfordøjelsen
og afhjælper dermed fordøjelsesbesvær,
murren i maven og oppustethed.
Produktet er en naturlig løsning mod
generelle maveproblemer og en effektiv
hjælp til at fjerne topmave og oppustethed.
Macoform er baseret på indholdsstoffer fra planten artiskok, der indeholder
nogle særlige fedtaktive stoffer, der
understøtter lever- og galdesystemet.
Derudover indeholder Macoform mælkebøtte, der bidrager til en sund mave i
balance.

Macoform kan bestilles på leveringsservice til halv pris for første pakke. Netop nu: fra kr. 99,- for to måneders forbrug.
Macoform kan i Danmark kun købes via hjemmesiden www.wellvita.dk eller via telefon: 82 30 30 40; hverdage kl. 8-16.

Hvis friske figner er brune, er de som regel
overmodne. Kig efter, om de tilhører en særlig
brun type og derfor skal se sådan ud. Umodne
figner indeholder en mælkesaft, der smager
bittert, så vent med at spise dem, til de er modne. Figner indeholder blandt andet A-vitaminet
betacaroten og mineralet kalium.
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figen
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Sukkersød. Bag den i ovnen med et
kryds i toppen, kog den til marmelade
med rabarber eller spis den frisk
TEKST: INGER ABILDGAARD
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• FOTO: PETER KAM

Figner er proppet til randen med frugtsukker og kan lide
syre. Derfor spises de ofte med et par dråber citron på de
skæreflader, der kommer, når man deler en figen fra stilken
og ned gennem frugten. Frøene kan graves ud med en ske,
men det tynde skind er ofte lige så spiseligt som fignen.
Vil du gøre mere ud af de friske figner, kan du koge dem til
marmelade sammen med for eksempel syrlige rabarber,
eller du kan bage dem i ovnen. Lav et kryds i fignerne
med en kniv, smør et ildfast fad med smør, drys sukker
eller rørsukker over fignerne og bag dem ved 220 grader i 15 minutter. Undervejs siver sød saft ned i bunden
af fadet. Den skal samles op med en ske og hældes
over fignerne.
Friske figner fra kæmpemæssige træer er en luksus, man
kan støde på i gamle sommertørre og støvede haver i Toscana eller andre middelhavsregioner. Fignerne hænger
tungt som sorte vandmættede dråber under grenene og er
lige til at nippe af og spise direkte fra træet. I Danmark kan
man med lidt held dyrke figentræer op ad en sydvendt mur
og høste frugterne, men de opnår ikke de kraftige stammer
og enorme trækroner som i mere solbeskinnede lande.
De første figentræer menes at have vokset i mellemøstlig
jord, så det er ikke underligt, at bibelhistoriens Adam og
Eva dækkede sig med figenblade efter syndefaldet. Planten
har bredt sig til middelhavsområdet, hvor den stadig dyrkes
overalt, nogle figner er særligt berømte, for eksempel de
græske fra Peloponnes.

•
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109,-

Frontera
i boks

skål i et sandt
vinunder.

tilbuddene
gælder hele
oktober.

Chile
300 cl
Literpris 36,33

Alfredo Primitivo
Puglien, Italien

pr. flaske

75 cl
Literpris 46,67

35,-

pr. flaske

35,O -Organic

Radio Boca

Chile

Spanien

Flere vaianter
75 cl
Literpris 52,00

75 cl
Literpris 46,67

pr. flaske

5 stjerner af 6 mulige i
aov.dk 28.05.2015

Lauders Whisky
70 cl
Literpris 135,71

pr. flaske

95,-

Radio Boca rød
100% Tempranillo fra Valencia.
Vinstokkene er 12-25 år gamle. Klar

Radio Boca hvid
100% Verdejo fra det nordlige Spanien.
Lys gul farve med et grønligt skær i

man kirsebær, jordbær og modne
blommer, med et strejf af vanilje og
kanel. En vin med medium fylde, med
en god balance mellem syre og bløde
tanniner. Frugtduften følger med over
i smagen. Server til pastaretter eller
gryderetter. Drik nu eller 3-5 år fra høst.

modne æbler samt et strejf af ferskner
og mineraler. En dejlig smag af frugt
og med en behagelig afslutning af frisk

hent din vin i fakta.
vi har åbent 8-21* hver dag.

faste oste. Drik nu eller de næste 2 år.

*Enkelte butikker har andre åbningstider – se fakta.dk

39,-

OPBEVAR ÆBLERNE KOLDT,
FUGTIGT OG I KASSER
Garagen, carporten, kælderen
eller udestuen er gode steder at
opbevare æbler. Rummet skal
bare være køligt, men helst uden
hård frost. Det er også godt, hvis
der er fugtigt i rummet, så rynker
æblerne ikke. Æbler skal ligge i
rene kasser af træ eller plastik og
gerne, så der kan komme meget
luft til æblerne. Hvis der ikke
er nok huller i dine kasser, kan
du lave flere huller, så du sikrer
luftventilation.

GIV DINE ÆBLER
LÆNGERE LEVETID
På lager. Mange skønne danske æbler går tabt, fordi
haveejerne ikke ved, hvordan æblerne bedst gemmes.
Samvirke guider, så du kan spise æbler frem til jul
TEKST: LIV MYGIND

•

KASSÉR DE DÅRLIGE
Når du har plukket æblerne, så
sørg for ikke at smide dem ned
i kasserne. Æblerne skal nemlig
helst undgå stød. Du skal også
sortere de skadede og plettede
æbler fra. Svampesygdomme fra

FOTO: COLOURBOX

pletterne kan smitte de andre
æbler og få dem til at rådne. Det er
også en god idé at gennemgå dine
æblekasser hver 14. dag og sortere

KOG, BAG OG SYLT

de æbler fra, der er blevet dårlige.

Æbler kan opbevares på mange andre måder end i
kasser. De kan koges til mos og opbevares i fryseren.
En af Samvirkes læsere har skrevet til os, at
æblemos med fordel kan koges helt uden sukker og

UNDGÅ FROST

herefter bruges i en masse forskellige opskrifter – i

Er du bekymret for, at dine æbler skal få

boller, i sødt bagværk, som basis for fyld i sundere

det for koldt, kan du hjælpe dem med at

kanelsnegle og selvfølgelig oven på havregrøden.

holde varmen ved at dække dem med

Æblerne kan også bruges til chutney, æbletærter,

tæpper. Du kan også holde dine æbler

æblegelé, æblemarmelade, æblesmør eller som på

varme ved at pakke dem ind i avispapir.

billedet – æbleringe.

Papiret beskytter også, så råd fra et
æble ikke så let spreder sig til de andre.

IKKE MUSEMAD
Hvis du har problemer med mus, kan
du musesikre kasserne. Du skal sørge
for, at musen ikke kan kravle op i
kassen. Det gør du f.eks. ved at tage
en palle og sætte høje stålben på,
som musen ikke kan kravle op ad.

10
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www.gudrunsjoden.com
VELKOMMEN I FIOLSTRÆDE 5 I KØBENHAVN

Stockholm
1976
Stockholm || Est.
Est. 1976

Kig ind i min butik, eller shop direkte på

Topping
1 dåse/glas kondenseret
mælk
Havsalt
Revet limeskal

Kagedejen
175 g smør
Saft og revet skal af 2 lime
2 stk. modne bananer,
mosede
Kornene af ½ vaniljestang
eller 1½ tsk. vaniljesukker
3 æg
150 g rørsukker
150 g hvedemel
1 tsk. bagepulver
¼ tsk. salt

Cupcakes med smag af
banan og lime - toppet med
tyk, blød karamel af den
kondenserede mælk

CUPCAKES
MED KARAMEL!
TOPPING

bag om varen

A T

1.

Frisk mælk inddampes
under tryk. På den måde
fjernes op til 60 procent af
vandet i mælken.

2.

Mælken tilsættes sukker.
Kondenseret mælk findes
også i en sjældnere og usødet
version uden tilsat sukker.

3.

Mælken, der nu er
tyktflydende og har en
svagt gullig farve, hældes
på dåse.

4.

Holdbarheden sikres ved UHT-behandling eller i en
autoklave. UHT-behandlingen er høje temperaturer i
kort tid. Autoklaven varmebehandler dåse og indhold
under tryk og varme.

V I D E

O M

TEKST: KRISTIAN HERLUFSEN

•
FOTO: JAMES BATES

En tur over Atlanterhavet gav
i 1852 Gail Borden idéen til
kondenseret mælk, fordi køerne
om bord på skibet blev søsyge og ikke
kunne give passagerer og besætning
frisk mælk. Borden udviklede en metode
til at koge mælken, og sukkeret blev
tilsat for at hæmme bakterievækst.

V Æ R D

kondenseret

SÅDAN
S
F R E M S T IL L E
MÆLKEN

1. Start med at lave
toppingen. Hæld den
kondenserede mælk i en
beholder, der holder tæt
og kan tåle varme. Stil den
i gryden, som fyldes med
vand. Lad det hele småkoge
over medium varme i ca.
3½ time. Det er vigtigt, at
gryden ikke koger tør, så
husk at tjekke, at der er
vand nok, og fyld eventuelt
på undervejs.
2. Hæld det varme vand fra
gryden, og fyld i stedet op
med koldt vand, så køler
den kondenserede mælk,
der nu er blevet til karamel,
hurtigere af.
3. Tænd ovnen på 200/185
grader varmluft.
4. Smelt smørret, og kom
det i en røreskål sammen
med de mosede bananer og
vaniljekorn.
5. Rør det godt sammen
med et piskeris. Tilsæt
imens æggene et ad
gangen.
6. Bland rørsukker, mel,
bagepulver og salt i en skål.
Rør det herefter i
smørblandingen, til massen
er glat og ensartet.
7. Fordel dejen i 12-15
cupcakeforme.
Sæt kagerne i ovnen, og
bag dem i ca. 20 minutter,
til de er let gyldne og faste.
8. Pynt kagerne med
karamel, havsalt, limeskal
og servér.

329
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I Vietnam drikkes en stærk kaffe
med kondenseret mælk. Hæld
kondenseret mælk i et glas. Lav en
stærk, sort kaffe, som du hælder
over. Kaffen lægger sig i et lag oven
på mælken, rør eventuelt rundt.
Kaffen kan også drikkes kold. Hæld
masser af isterninger i. Vupti, så har
du en lækker iskaffe.

OKTOBER 2015 • SAMVIRKE.DK
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Kog 1 liter sødmælk og 150 gram rørsukker sammen i en halv time. Vælg en gryde
eller pande, der har teflonbelagt bund. Kog ind, til der er knap halvdelen af mælken
tilbage. Køl mælken ned. Den bliver tykkere, når den er afkølet. Usødet, kondenseret
mælk kan du lave ved kun at bruge 25 gram sukker.

DEN HJEMMELAVEDE UDGAVE

princippet holde i en måned i lukket emballage i køleskabet. I fryseren endnu længere.

GEM RESTEN
Kondenseret mælk kan holde længe. Har du en rest kondenseret mælk, kan den i

Kilde: Videncenter for Landbrug

glas mælk om dagen. Skal mælken laves til kondenseret mælk, kan en ko producere,
hvad der svarer til omkring 20 dåser kondenseret mælk dagligt.

... at konservesdåsen blev opfundet i 1809? Napoleon havde
udskrevet en konkurrence for at
finde en måde at opbevare mad
til soldater ved fronten. Dåserne
var lavet af tykt metal og måtte
åbnes med en bajonet. Dåseåbneren blev opfundet 1858.
Først under Første Verdenskrig
blev dåsen forfinet og udbredt.

VIDSTE
DU...

Hæld mælken over i en beholder, der slutter tæt. Kog den
kondenserede mælk i beholderen, der er dækket med vand,
i 3-4 timer. Du har nu lavet dulce de leche – en lækker,
tyktflydende karamelmasse, du kan bruge:
1. Til at hælde over frisk frugt. Så har du en lækker dessert
2. Som topping på is i stedet for chokoladesauce
3. Som fyld i chokolader, du selv laver
4. På brød i stedet for nutella

DULCE DE
LECHE

9663
KILO
Så meget mælk giver en dansk ko i gennemsnit om året. Det er, hvad der svarer til 80

SÅ MANGE KCAL. INDEHOLDER
100 GRAM KONDENSERET MÆLK.
PISKEFLØDE INDEHOLDER 357 KCAL.
SKUMMETMÆLK INDEHOLDER 36

VIETNAMESISK KAFFE
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Du kan læse mere om
Annemarie Hartvig
Jensens ølklub på
oelklubforkvinder.dk
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KVINDER ER OGSÅ

TØRSTIGE
Kultur. Ølklubber og -arrangementer kun
for kvinder blomstrer op i et ellers mandsdomineret
Øldanmark. Kvinder vil have øl, de kan sætte
på et veldækket bord
TEKST: MADS MUNCH NIELSEN

M

ænd, der er interesseret i øl, bliver skummet fra, når brygmester Annemarie Hartvig Jensen inviterer
til ølsmagning og andre arrangementer
i sin ølklub. Til en ølsmagning, der
foregår hjemme hos brygmesteren selv,
kommer der typisk omkring 20 kvinder,
og mange af dem kan på forhånd slet
ikke lide øl.
Mange kvinder bryder sig ikke om
øls ofte bitre smag. Derfor begynder
smagningerne i ølklubben med lyse,
venlige ølvarianter, og langsomt bygger
Annemarie Hartvig Jensen så på med øl
med en let bitterhed, og denne gradvise
tilgang får flere af kvinderne til at gå
derfra med nyt mod og viden om, at de
faktisk godt kan lide visse typer øl.
Annemarie Hartvig Jensen fortæller, at ølsmagningerne foregår på
kvindernes præmisser, for mænd er
på hjemmebane, når det gælder øl,
og kvinder skal i højere grad lære at
værdsætte den gyldne drik.
»Kvinderne vil lære at drikke øl på
lige fod med mænd, men mange er
bange for at stille spørgsmål, der kan
virke dumme, til ølkurser, hvor mænd
også deltager. I ølklubben taler vi om
alt, der har med øl at gøre, og det er tilladt at stille alle former for spørgsmål,
uden at man behøver føle sig ukyndig,«
siger Annemarie Hartvig Jensen, der stiftede ØlKlubForKvinder i marts sidste år.
Annemarie Hartvig Jensen er uddannet farmaceut og har altid interesseret

•

FOTO: JAKOB CARLSEN

sig for kemien bag øl. Alligevel drak hun
i mange år ikke øl, da hun syntes, det
var alt for bittert, så da hun begyndte
at læse til brygmester, måtte hun lære
både at brygge og drikke øl. Efterhånden er hun blevet mere og mere glad for
øl og den tilhørende bitterhed. Så glad,
at hun vil lære andre kvinder at drikke
øl – og nyde det.
»Jeg vil gerne åbne kvindernes øjne
for, at øl går i spænd med alt fra forretter
til desserter og ikke kun er grøn Tuborg
eller Hof. Det er altså bare med at komme
i gang med at smage en masse forskellige
øl, for øl er helt fantastisk,« siger hun.

Mandsdomineret ølkultur. Selvom der
er sket en stor udligning i mænd og
kvinders forbrugsvaner, er normen
mange steder, at mænd skåler med øl
på værtshuset, mens kvinderne sidder
på caféen ved siden af og nyder et køligt
glas hvidvin. Det fortæller sociolog og
ekspert i fødevareforbrug Jon Fuglsang,
der er lektor ved ernærings- og sundhedsuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol.
Og at kvinder samler sig i klubber for
at få et frirum fra mandeverdenen, er da
også et tydeligt bevis på, hvor mandsdomineret ølkulturen er i Danmark.
»Den danske ølkultur er stadig på
mange måder en drukkultur for mænd.
Drikker kvinder tilpas mange øl, går de
imod den klassiske opfattelse af, hvad
det vil sige at være feminin,« siger han
og fortsætter:
»Som mand er man derimod nærmest

Øl går i
spænd med alt
fra forretter til
desserter
Brygmester
Annemarie Hartvig Jensen

12%

af de danske kvinder drikker øl
hver uge, mens tallet hos mændene
er 43 procent
Kilde: Coops Mad-o-meter
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og øldrikkere, og ølreklamer er
oftest markedsført til mænd.
Men en trend er på vej, hvor
kvinder stille og roligt genfinder glæden ved øl. Hos foreningen Danske Ølentusiaster, hvor
færre end hvert femte medlem
er kvinde, har tilstrømningen
af kvinder på deres årlige ølfestival de seneste år været
stigende, fortæller formanden
i den ølglade forening, Anne
Lise Knørr.
Og meget tyder på, at man
kan takke det øgede udvalg af
specialøl for kvindernes voksende ølinteresse. I dag findes der næsten 1500 forskelAnnemarie Hartvig Jensen (stående) holder arrangementer for
lige øl på det danske marked.
kvinder om øl. Her handler det om cocktails med øl
Mange af de øl har et andet
image end den konservative
og endimensionelle pilsner
tvunget til at kunne lide smagen af øl. på genbrugsflaske, der opfattes som en
Hvis en mand ikke bryder sig om øl, op- drik, der giver ølvom, fortæller brygmefattes det af mange, som om han ikke er ster Annemarie Hartvig Jensen.
»Mange kvinder synes, det er bøvet
en rigtig mand.«
Og der er stor forskel kønnene imel- at gå ned i supermarkedet og købe 10
lem, når man ser på, hvor mange der håndbajere for en 20’er i en ølafdeling
ikke bryder sig om smagen af øl. For med linoleumsgulv og stålreoler,« siger
knap to år siden svarede næsten hver hun.
For kvinder er det vigtigt, at øllet er
tredje kvinde i en undersøgelse foretaget af YouGov for Metroxpress, at de en æstetisk drik ligesom vinen. Vinflaikke kunne lide øl. For mænd gjaldt det
kun hver tyvende. Og det er en ret bemærkelsesværdig forskel, fortæller Jon
Fuglsang.
»Det er unikt, at man ser så store
forskelle i kræsenhed, når man
af medlemmerne i Danske
sammenligner kvinder og mænds smag.
Ølentusiaster er kvinder
Det er ret sigende for, at den specielle
Kilde: Danske Ølentusiaster
bitre og gærede smag, øl har, i højere
grad er en smag, mænd har vænnet sig
til fra ungdomsårene, hvor vores smags- skerne har i mange år været præsenteret
løg udvikles. Netop fordi det forventes pænt i supermarked, også etiketterne og
af dem, at de drikker øl. Sådan er det selve vinglassene har typisk været mere
ikke for kvinder, hvor det i højere grad er interessante end dem til øl.
»Det tiltaler kvinder, at ølafdelingerne
er acceptabelt, hvis de hellere vil have en
begynder at blive mere æstetiske med
sød cider,« siger han.
flot trægulv og smukke flasker, som man
Nej tak til håndbajere og ølvom. Histo- kan være bekendt at sætte på bordet, når
risk set var ølbrygning faktisk et ud- man har gæster en lørdag aften,« siger
præget kvindeerhverv, som kvinderne Annemarie Hartvig Jensen.
klarede hjemme i bryggerset, imens
manden var på jagt eller i krig. Siden da Kvindelige ølambassadører. For at faster mændene blevet de primære bryggere holde de kvindelige kunder skal restau-

18%
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Mange
kvinder synes,
det er bøvet
at gå ned i
supermarkedet
og købe 10
håndbajere
Brygmester
Annemarie Hartvig Jensen

ranter og caféer fortsætte med at udvide
deres sortiment af specialøl i smukke
flasker og glas og matche øllet med mad.
Men skal flere kvinder i fremtiden vælge
et godt glas øl i stedet for eksempelvis
vin, kræver det flere kvindelige ølambassadører som Annemarie Hartvig Jensen.
»Jeg fornemmer, at min historie om,
at jeg før ikke brød mig særlig meget
om øl, indtil jeg indså, hvor alsidig
og velsmagende en drik det er, kan
inspirere kvinder til at ville give sig i
kast med øl,« siger brygmesteren.
Og det er Martin Petersen, der har
en fortid som bryggeriarbejder, enig i.
Han står bag ølbloggen Stovt, hvor han
blogger om blandt andet øltrends. Han
fortæller, at USA har en mindre kønsmæssig skævvridning, når det kommer
til, hvem der brygger og interesserer sig
for øl.
»USA er normalt fem til 10 år foran
Danmark på ølområdet. Og i USA er der
i dag flere kvindelige bryggere og mere
kvindelig interesse generelt for øl, end
der er herhjemme, så jeg tror, vi stille
og roligt vil se samme udvikling i Danmark,« siger han.

•
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LÆSERREJSE

Kizji

Ladoga-søen

IDYLLISK FLODKRYDSTOGT
GENNEM ZARENS RUSLAND

Mandrogi
Kirillov

RUSLAND

SEJL PÅ DE RUSSISKE FLODER FRA DEN RØDE PLADS I MOSKVA
TIL VINTERPALADSET I SKT. PETERSBORG OG KOM TÆT PÅ DET
ÆGTE RUSLAND UNDERVEJS
– MED DANSK REJSELEDER, 11 DAGE.

Volga

Skt. Petersborg

Jaroslavl
Uglitj

MOSKVA

AFREJSE
Pris pr. person fra

kr. 11.998,-

DAGSPROGRAM:

Dag 1

Direkte fly Kbh. – Moskva
og ombordstigning.
Dag 2 Den Røde Plads og Novodjevitjij-klostret.
Dag 3 Kreml og afsejling.
Dag 4 Maleriske Uglitj. Blodskirken og Kreml.
Dag 5 Jaroslavl ved Volga-flodens bred.
Byvandring og kunstmuseum.
Dag 6 Landsbyen Kirillov. Byrundtur og
skolebesøg.
Dag 7 Den UNESCO-fredede museumsø Kizji.
Dag 8 Kunsthåndværkerlandsbyen Mandrogi.
Dag 9 Skt. Petersborg. Storslået byrundtur inkl.
Peter-Paul-fæstningen med kejserinde
Dagmars grav.
Dag 10 Vinterpaladset/Eremitagemuseet.
Dag 11 Direkte fly Skt. Petersborg – Kbh.

SAMVIRKE LÆSERREJSE
Tilbuddet gælder alle Samvirkes læsere!

PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•

Dansk rejseleder.
Direkte fly med SAS
Øvrig transport og udflugter jf. program
Helpension på skibet
Delt dobbeltkahyt på main-dæk

øl

PILSNER

GOD TIL: Hvid fisk, kammuslinger, råmarineret
fisk, herunder hvide, marinerede sild.

ALKOHOLPROCENT:
4,3-5,6.

Den bayerske weizen og den belgiske witbier er
de to hovedtyper inden for hvedeøl, som slukker
tørst med masser af mild syrlighed og et godt
skud kulsyre. Den bayerske øl er cremet, sød
med aromaer af kryddernelliker, banan, vanilje og
citrus. En witbier er mere syrlig og sprød end den
bayerske hvedeøl. Aromaerne er vanilje, lime,
koriander, appelsinskal, nelliker og blomster.
Beskeden bitterhed. Stort skum. Hvedeøl er
normalt ufiltrerede. Forvent derfor en uklar øl
med rester af gær.

HVEDEØL

GOD TIL: Smørrebrød generelt, dog bedst til
kødpålæg af gris. En mad med hønsesalat
klæder også en pilsner rigtig godt.

ALKOHOLPROCENT:
4,6-6,0.

Pilsneren er den mest solgte øltype i verden.
En pilsner er ofte ren og lys med en markant
humlebitterhed, men det er, som om
bitterstofferne bliver mere og mere fraværende
år for år. Tjekkerne og tyskerne har sat
standarden for pilsneren. De tjekkiske pilsnere er
dog mere runde og søde end de tyske.

tema

TEKST: CHRISTIAN ANDERSEN

•
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Guide. Øl kommer i mange nuancer. Noget øl er godt til kage, andet
er bedre til medisterpølse. Samvirke guider til de mest populære øl

KEND DIN ØL

GOD TIL: Fede oste og mad med eksotiske/
stærke krydderier, for eksempel ingefær og chili.

ALKOHOLPROCENT:
5,5-7,5.

Humlen har hovedrollen i en IPA (India Pale Ale),
og der er masser af både bitterhed og aromaer
fra de rigelige mængder humle. De amerikanske
bryggerier har nærmest redefineret IPA'en,
som oprindeligt var en engelsk type øl. En
engelsk IPA er ikke så sød og rummer ikke de
vildtvoksende aromaer fra humlen. Aromaerne
i en amerikaniseret IPA er grapefrugt, melon,
passionsfrugt og andre eksotiske frugter, harpiks,
blomster og citrus. IPA og den mildere pale ale
(PA) er håndbryggernes foretrukne øltype.

IPA

GOD TIL: Laks i stegte og kogte varianter, fede
fisk, cremet hvidskimmelost.

ALKOHOLPROCENT:
6,0-7,5.

Masser af liv både i aromaer, kulsyre og skum.
En populær blonde kaldes også en lys, belgisk
klosterøl, men er som regel brygget på et
almindeligt højteknologisk bryggeri. Overordnet
sød, men frisk, fordi kulsyren sparker liv i det
ellers tunge og sødlige bryg, som balanceres
med syrlighed og meget let urteagtig krydring
og bitterhed fra humlen. Aromaerne er typisk
banan, lime, citrus, appelsinskal, ananas og
bobletyggegummi. Den stærkere belgiske øltype
tripel er i smag ofte tæt på en blonde.

BLONDE

WIENER

GOD TIL: Røget makrel, cheddar, mørke
chokoladedesserter.

ALKOHOLPROCENT:
4,0-12,0.

Den klassiske engelske brune eller sorte porter har
en solid aroma af ristet malt, karamel, chokolade,
kaffe, ristet brød og lakrids. Der kan være en aroma
af syrlige, røde bær hist og her. Aromaer fra humlen
er nærmest fraværende. Bitterheden anes kun. En
øl uden så meget kulsyre. De nye fortolkninger af
porter og stout tillader en højere grad af alkohol og
mere bitterhed og aroma fra humlen. Porter er ved
at smelte sammen med øltypen stout. Traditionelt
er en stout i forhold til en porter dog stærkere.

PORTER

GOD TIL: Medisterpølse, hakkebøf med bløde
løg, frikadeller med brun sovs.

ALKOHOLPROCENT:
4,5-5,6.

En dunkel, også kaldet en münchener dunkel
eller en cerny efter de henholdsvis tyske og
tjekkiske forbilleder, er fra mørk rødbrun til
nærmest sort. En god dunkel er fyldig, maltet og
cremet. Aromaerne er mild chokolade, karamel,
toastbrød og ristet malt.

DUNKEL

GOD TIL: Velegnet til stort set hele det
salte køkken i den milde ende, for eksempel
smørrebrød, frikadeller og wienerschnitzel.

ALKOHOLPROCENT:
4,8-5,6.

Alle danskere kender en wienerøl under navnet
classic, et navn, som kun er knyttet til danske
wienerøl. Wienerøl er sødere, rundere og mindre
bitter end pilsneren. Smagen er af let ristet malt,
toastbrød, en anelse karamel og en mikroskopisk
bitterhed fra humlen. En wienerøl med mere
smag og styrke går under betegnelsen märzen
eller oktoberfestbier.
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Den mest anerkendte konkurrence for øl i verden, World
Beer Cup, inddeler øllet i 94 typer, så der er mange flere
end de ovenfor nævnte at gå på opdagelse i. Røgøl kan
for eksempel være en meget elegant og kompleks øl og
et perfekt match til retter med grillet og stegt svinekød.
Bock øl er en potent pilsner, der er yderst velegnet
til smørrebrød. Muslinger elsker at blive dampet i en
vildgæret øl. Øl med frugt er der også mange af. Server
for eksempel en kriek (kirsebærøl) til en creme brulée.
Barley wine er navnet på de meget stærke, overgærede
øl. De klæder ost, for eksempel roquefort.

94 TYPER ØL

GOD TIL: Braiserede retter med gris og vildt,
mildt krydrede barbecue-ribben, tiramisu
og andre chokoladedesserter med samme
smagsintensitet.

ALKOHOLPROCENT:
6,0-8,0.

Den mørke slægtning til den belgiske blonde.
Samme livfuldhed i aromaer, kulsyre og skum.
Aromaerne i en bruin og den beslægtede
belgiske øltype dubbel er typisk chokolade,
figner, svesker, rosiner, nødder og mørk karamel.
Humlen kan kun anes i både bitterhed og aroma.

BRUIN

GOD TIL: Grillet kylling, kalvefrikassé, milde oste.

ALKOHOLPROCENT:
3,2-6,2.

Den øl, som du kender fra den engelske pub
eller har set Inspector Morse drikke i tv. Lunken
og uden skum. Men en britisk bitter kan være
en stor øl, også i de stærkere versioner best
bitter, special bitter og strong bitter. Smagen
fra malten er ud over den let ristede malt typisk
karamel og kiks. De engelske humletyper
bidrager med smag af græs, blomster og
fyrrenåle. Kulsyren er meget stillestående.

BRITISK BITTER

tema

øl

FÆLLES OM FLASKERNE

Øllet blev
deres skæbne
Specialister. Bryggerne, etiketsamleren og tandlægen
har hver deres lidt særlige forhold til øl
TEKST: MADS MUNCH NIELSEN

•
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VI DRIKKER IKKE SÆRLIG MEGET ØL

Gitte Holmboe, 45 år, cand.merc., og Casper Vorting, 52 år, civilingeniør.
Driver sammen Bøgedal Bryghus ved Vejle, deres øl sælges i udvalgte
specialbutikker og på restauranter

Flaskerne er genbrugsflasker fra Tyskland, og
alle flasker proppes og snøres i hånden
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Casper: »Vi brygger årligt, hvad der svarer til
40.000 champagneflasker med øl. Det er meget, meget lidt i vores branche. Om efteråret er
der knald på, da kornet skal maltes, så der arbejder jeg næsten hele dagen i et par måneder. Vi
brygger i åbne kar, og derfor brygger vi ikke om
sommeren, fordi risikoen for, at øllet bliver dårligt,
er større. Så holder vi fri. Arbejdet kommer altså
i klumper, så alt i alt arbejder vi ikke mere, end
hvad der svarer til en normal arbejdsuge.«
Gitte: »Vi kunne nok godt sælge flere øl, end vi
gør, men hvis vi har for mange pligter, holder legen ved vores arbejde op, og legen er central for
os. Vi elsker også at ligge i en hængekøje og læse
bøger, og det skal der også være plads til. Casper
brygger øllet, og jeg står for at sælge og markedsføre vores øl og udvikle opskrifter ved blandt
andet at tale med kunder. Da vi er gift, har vi den
fordel, at vi også kan diskutere arbejde klokken
10 om aftenen og måske rede nogle ting ud, som
andre ville skulle vente med til dagen efter.«
Casper: »Vores forbillede er godtøl, som man
bryggede på gårde i Danmark frem til 1900-tallet. Godtøl er kraftig, meget rig øl, som er brygget

på den første væske, der løber ud af karrene, når
vand og malt har ligget og mæsket i en time. Det
giver en øl, der er kraftig og rig på sødme. Så vi
brygger som i gamle dage.«
Gitte: »Jeg elsker at udvikle nye opskrifter og
finde ud af, hvilken øl der passer godt til forskellige typer mad. For mig er maden i centrum, så
at brygge øl, der passer til forskellige typer mad,
er udgangspunktet, når jeg udvikler opskrifter.«
Casper: »Folk tror tit, jeg er ølnørd, der har været
på busture til Belgien, Tjekkiet og Bayern. Jeg er
slet ikke uddannet brygmester og har ikke været på en eneste ølrejse til udlandet. Jeg ved ikke
særlig meget om andres øl, men til gengæld meget om vores eget.«
Gitte: »Dybest set er jeg mest til vin og drikker
ikke særlig meget øl, men i Danmark er der bare
ikke særlig gode forhold til at lave vin, og så var
der stor interesse for specialøl, da vi begyndte at
brygge øl på Bøgedal i 2004.«
Casper: »Jeg får migræne, hvis jeg drikker for
meget alkohol, og derfor er det ret begrænset,
hvor meget øl jeg drikker ud over de få mundfulde, vi drikker i forbindelse med vores arbejde.«

Der er helt stille på Bøgedal
Bryghus, fordi Gitte Holmboe
og Casper Vorting ikke
bruger larmende maskiner og
apparater til at brygge deres øl
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SNUP EN FADØL
I TANDLÆGENS
VENTEVÆRELSE
Jens Bjerregaard, 65 år,
Hellerup, tandlæge.
Serverer øl i venteværelset

Finn Hansen kalder
sin hobby for et
detektivarbejde, for
det kan være ret
udfordrende at finde
visse typer af øletiketter

50 RINGBIND MED 22.000 ØLETIKETTER
Finn Hansen, 43 år, Aarup, it- og webadministrator.
Samler på øletiketter

»Mine etiketter fylder samlet cirka 50 ringbind, som står i to reoler. Hals-, bryst- og eventuel
bagsideetiket ligger samlet i hver sin fotoplastlomme på 10 gange 15 centimeter med hvidt
papir som baggrund. Det er vigtigt, at plastlommerne er syrefri, at der ikke er for varmt, og
at der ikke kommer lys ind. Alt sammen sikrer, at motiverne på etiketterne ikke falmer med
tiden.«
»Jeg samler på øletiketter, fordi det er en nem ting at have med at gøre, og det fylder ikke
så meget. Men det sjoveste ved min hobby er at kigge på etiketternes motiver – især dem
fra gamle dage. Jeg er især vild med etiketter fra mit lokalområde, hvor flere af bygningerne
slet ikke er til at genkende i dag. Så for mig er der også noget spændende lokalhistorie i det. I
vintersæsonen kan jeg bruge op til fire timer på en dag på at gå på opdagelse i min samling.«
»Jeg begyndte at samle på øletiketter i 1994, hvor jeg fandt min første samling fra Thisted
Bryghus på et loppemarked. Min morbror har samlet på etiketter i flere år, og vi har stadig en
konkurrence kørende om, hvem der kan samle flest. Med årene har jeg overhalet ham. Min
samling består af op mod 22.000 forskellige øletiketter og 33.000 i alt, hvis man også tæller
mine sodavandsetiketter med. Dertil kommer så alle hals- og bagsideetiketterne, som jeg
ikke har tal på. Jeg finder øletiketter via internettet på sider, hvor man kan købe, sælge eller
bytte. Ellers tager jeg på kræmmermarkeder, loppemarkeder og til byttestævner. Til de sidstnævnte finder man særetiketter, som er mere sjældne og eksempelvis er lavet i forbindelse
med firma- og byjubilæer, bryllupper eller sportsbegivenheder. Dem kan der være rift om.«
»Min kone har ikke noget imod min hobby, og det sker også, at hun tager med til byttestævnerne.«
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»Når folk bliver nervøse, inden de skal
ind i tandlægestolen, kan deres mund
godt blive tør og begynde at lugte. Har
patienterne samtidig fået en slurk kaffe,
kan kombinationen af tør mund og kaffe
få deres ånde til at lugte ret slemt. Sådan
er det ikke med øl. Øl lugter af øl. Og den
lugt generer mig slet ikke spor.«
»Jeg åbnede min første tandlægeklinik
lige over for Tuborg. Jeg har en fortid som
bryggeriarbejder og fik den idé, at det da
kunne være sjovt, hvis folk fik en fadøl,
mens de sad i venteværelset og kiggede
over på den store Tuborg-flaske. Så jeg
købte et stort anlæg, hvor jeg løbende
skifter ølvarianter ud, når det for eksempel er påske eller jul.«
»Når der kommer nye kunder i klinikken, kan de godt tænke, hvorfor søren
er der et fadølsanlæg i venteværelset, er
det bare til pynt? Men øllet er der for at
blive drukket, og hvis 33 eller 50 centiliter øl kan hjælpe med at dulme nerverne,
inden de måske skal have boret et hul,
er det jo bare godt. Folk har spurgt mig,
om patienterne bliver hængende for at
drikke øl bagefter, men det er aldrig sket
i over 25 år.«
»Mit fadølsanlæg er helt klart også en
gimmick. En gimmick, der har bidt sig
fast, og som har været i medier i alt fra
Sverige til Japan. Jeg håber da også, at
den næste ejer af klinikken beholder
fadølsanlægget i venteværelset, når jeg
engang går på pension.«

Tandlæge Jens Bjerregaard skænker en
fadøl for sin patient Palle Sjödt

tema

øl

PRØV EN COCKTAIL
Shake. Øl kan også blive til lækre cocktails
OPSKRIFTER: ANNEMARIE HARTVIG JENSEN
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Alle opskrifter
svarer til to
små cocktails
eller en stor

HALLO
HARTVIG

DANSK
MOJITO

VARM ØL&WHISKYCOCKTAIL

Serveres i champagneglas

Serveres i cocktailglas eller vandglas

Serveres i toddyglas

3 cl hyldeblomstlikør
3 cl grapefrugtjuice
3 cl vodka
Top med en IPA – eksempelvis
Elmegade IPA fra Bryggeriet
Skands (smag dig frem til
mængden)

3-4 limebåde
8-10 mynteblade
½ cl sukkersirup – eksempelvis Rose's
sugar cane
Top med en mørk lagerøl – eksempelvis
Tido fra De 5 Gaarde (smag dig frem til
mængden)

Shake hyldeblomstlikør,
grapefrugtjuice, vodka med knust
is, og si derefter indholdet over i
champagneglasset. Til sidst toppes
med India Pale Ale.
Cocktailen kan bruges som
velkomstdrink.

Kom eventuelt sukker på kanten af
serveringsglasset. Bland lime, mynte og
sukkersirup i lille kande og stød/mos, så saft
og kraft kommer ud af lime og mynte. Kom
knust is i serveringsglasset og si blandingen
over i glasset. Top til sidst op med den mørke
lagerøl.

2 cl friskpresset citron
9 cl varm ingefærøl – eksempelvis Crabbies
Ginger Beer
6 cl Jack Daniels-whisky
2 tsk. honning
2 skiver frisk ingefær
Pynt: En stang kanel, hele nelliker og
appelsinskive
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Stød ingefæren i bunden af et glas, mens du
varmer ingefærøl forsigtigt op i en gryde – det må
ikke koge.
Kom alle ingredienser undtagen whisky i glasset.
Omrør, til honningen er opløst, og si drinken over i
et andet, opvarmet glas.
Tilsæt whisky, 2-3 hele nelliker samt en kanelstang
og pynt så glasset med en appelsinskive.

En bar, der klarer
ulvetimen

Nyhed

Det Gode RUGBAR er en velsmagende bar skabt til at stille den lille
sult. Den mætter og giver næring, så både du og din familie kan klare
sig igennem dagen med god energi. Nyd den lækre smag direkte fra
posen – og nyd den lige når det passer dig. Rugbar fås i to varianter:
Tranebær & Rosiner og Figen & Gulerod.

Godt vi har Det Gode

tema

øl
F R A D I G PÅ

facebook.com/samvirke

DEN BEDSTE ØL
Fra læserne. Samvirkes læsere mindes
en fremragende øl, der ramte en tør plet

ALLAN ROALD SØRENSEN:

Jorden rundt efter en Fur
Jeg har sejlet i 43 år og nok prøvet alle
de øl, jeg har kunnet i hele verden, men
den bedste øl, jeg har fået, var en dag,
jeg var på Fur for at lede efter mine
aner. Efter en lang tur rundt på øen
skulle vi have noget at spise og drikke,
vi kørte derfor til Fur Bryghus, der fik vi
noget god mad, og dertil fik jeg serveret
en Fur Bock, det var den bedste øl, jeg
nogensinde har drukket. I dag drikker
jeg næsten ikke andet end Fur øl.

enorm: Et glas med hank på begge sider og et indhold på to liter øl! Måske
jeg skulle have kigget på menukortet,
inden jeg bestilte. Ned kom den, og
den smagte pragtfuldt.

Den fra Ørbæk

Fynsk forår fra Ørbæk. Synes det meste
øl smager af dårlig ånde.
ANNE!LISE KNUDSEN:

Ølbraiseret steg og
kartoﬀelmos
Ølbraiseret cuvettesteg, med ale eller
porter, hertil kartoffelmos, smørstegte
majs, bacontern og skysauce.
Så bliver det ikke mere hyggeligt, og
venner og familie hyggespiser i mange
timer.
SØREN BO PEDERSEN:

En stor fadøl

Den fadøl, jeg fik i Rüdesheim for
mange år siden. På den lokale bad jeg
om en stor fadøl. Sicher? spurgte servitricen. Jah natürlich, det var da et underligt spørgsmål, tænkte jeg, så kom
hun med min øl, og overraskelsen var
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Den øl, min studiekammerat gav mig,
da jeg var færdig som pædagog.
KLAUS KOLLE:

KIM BRUHN:

En iskold i Alperne
Netop ankommet til Col de Telegraph
efter en lang tur i bil fra Danmark.
Nyder en iskold fadøl, inden det næste
dag går løs på cykel i Alperne.
SIGNE FREDERIKSEN:

V ITA BAC H J Ø R G E N S E N:

MAIKEN STOKHOLM:

Efter endt studie

Øl efter eksamen
Efter en veloverstået eksamen eller
anden form for prøvelse, hvor man har
arbejdet intenst og målrettet op til det,
er en øl noget af det mest fantastiske,
man kan forestille sig.
K A R L! H E I N Z K O M I S C H K E H E L D T B E R G :

Min egen

Min selvkomponerede IPA.
DIDDE MARIA SANDORFF:

For fjorten år siden...
Efter et faldskærmsudspring i Aalborg
Lufthavn tog vi om aftenen på Skansen
og oplevede Sussi og Leo give den max
gas. Sussi havde sin hårbøjle med glimmerkugler på. Så smart. På grund af
adrenalinet efter faldskærmsudspringet
magtede vi kun én øl. Men det er nok
den øl, jeg husker allerbedst. Og det er
nu omkring 14 år siden.
METTE BOSTRÖM:

En fyraftensbajer

Da soklen var støbt

Efter en laaaang arbejdsdag nydes en
rigtig øl bedst.

Den bedste øl, jeg har fået, var, da vi
var færdige med at støbe sokkel til garage. Vi havde bestilt færdigbeton, for at
det skulle være nemt. Den chauffør, der
kom med det, smed det hele i indkørslen. Hvor vi knoklede for at få det væk,
inden det stivnede. Vi nåede det.

RIKKE RAVN WEIERGANG:

Fredag i godt selskab
Punk IPA fra engelske Brewdog nydt
ved sommerhuset ved vestkysten en
lun fredag eftermiddag i godt selskab –
dét er den bedste øl!
A N N IT TA VA N D S Ø:

Efter golf

Efter en runde golf er der intet bedre
end et stort glas hvedeøl.

samvirke.dk
Se blandt andet vores video Sådan åbner du
en øl på 16 forskellige måder og bliv klogere
på, hvor lang tid din øl kan holde sig. Gå ind
på vores webtema på samvirke.dk/øl

På udkig efter et godt og
velsmagende måltid??

Prøv Coops
friske måltidsretter
og salater i -serien
Om vores leverandør

Royal Vezet
• Vasker og snitter frugt, grøntsager som er klar til brug. Producerer friske
pizzaer, måltidssalater og måltidsretter til ovn/mikrovn. Klar til at spise/varme.
• Hver uge produceres mere en millioner poser og bakker med snittet frugt
og grøntsager.
• Hver dag vaskes og snittes mere end 200.000 kg friske grøntsager.
• Det er verdens største og mest avancerede produktionsanlæg til skåret frugt
og grønt.
• Der er 1400 kvalitetsbevidste ansatte.
• Ligger placeret i Warmenhuizen i Holland (www.vezet.nl)
• Familieejet virksomhed med over 100 års erfaring indenfor frisk frugt og grønt.

bakterier

DIN
TARM
er et skatkammer
100 billioner. Så mange bakterier findes der i din tarm.
Indtil for nylig vidste vi ikke ret meget om dem, men nu peger
forskningen på, at vores tarmbakterier spiller en større rolle for,
hvem vi er, og hvordan vi har det
TEKST: EMMA LIBNER

N

år de fleste af os hører ordet
tarm, falder tankerne typisk
på pinlige prutter, rumlen i
maven og skrækhistorier om
tag selv-buffeter, som kan sætte hele vores system på den anden ende – bogstaveligt talt.
Men tarmen er meget andet end et
simpelt prutterør, vi helst ikke vil mindes om. Den er hjem for flere hundrede
forskellige slags bakterier, der hvert sekund arbejder for vores ve og vel, og
som vi ganske enkelt ville have meget
svært ved at leve uden. Rundt regnet har
du faktisk 10 gange så mange bakterier
i din tarm, som du har celler i kroppen,
og de mange billioner bakterier udgør
deres helt eget økosystem, som forskerne verden over først for nylig har fået
mulighed for at kortlægge. Skal man tro
de foreløbige resultater fra laboratoriet,
kan viden om vores tarmbakterier være
afgørende for behandling af sygdomme
som for eksempel fedme, diabetes, autisme og demens i fremtiden.
For blot 10 år siden var tarmbakterierne en slags blinde passagerer. Man
vidste ganske enkelt ikke, hvem de fleste
af dem var, eller hvad de gjorde. Tarmen
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• ILLUSTRATION: SUNE EHLERS

i sig selv blev mest af alt set som en kemisk fabrik, der forvandlede
føde til afføring. I dag giver avanceret dna-teknologi og matematik
os mulighed for at kigge dybt ind i tarmens verden. En verden, som
tidligere har været svært tilgængelig, fordi mange af bakterierne
slet ikke tåler ilt og derfor har været umulige at opdyrke i laboratoriet. Nu ved vi, at bakterierne, foruden at kunne nedbryde eksempelvis grove grøntsager for os, også producerer stoffer, som passerer
gennem tarmvæggen og via blodet kommer ud i resten af kroppen,
hvor de spiller en afgørende rolle for blandt andet vores stofskifte,
immunforsvar og nervesystemet.
Forsøg på mus viser tilmed, at bakterierne i tarmen, også kaldet
vores mikrobiota, kan sættes i forbindelse med musenes adfærd
eller psyke, om du vil.

Modige mus. Oluf Borbye Pedersen, der er forskningsdirektør
på Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns
Universitet, er en af de førende forskere på området. Han forklarer, hvordan man i laboratoriet har kunnet observere ændringer
i hjernen hos mus ved at tilføre eller fjerne bakterier fra musenes
tarme.
»Vi (forskere, red.) kan lave modige dyr, vi kan lave ængstelige
dyr, vi kan lave smarte dyr med en høj indlæringsevne. Ved at ændre dyrets tarmbakterier kan vi manipulere med dets eksistentielle
identitet,« forklarer han.
Forbindelsen mellem tarm og hjerne har været kendt i mange år.
Vi kender den boblende fornemmelse i maven, når vi er forelskede,
og det fordøjelsesmæssige kaos, der opstår, når vi er nervøse inden
en eksamen. Men indtil for nylig troede forskerne, at det var hjernen,
der dirigerede vores tarme, og ikke omvendt. Den opfattelse ændrede

Ved at ændre dyrets
tarmbakterier kan vi manipulere
med dets eksistentielle identitet
Forskningsdirektør Oluf Borbye Pedersen, Metabolismecenteret ved KU

bakterier

den lille, hvide mus tilbage i 2011. I la- ver en bakteriefri mus nogle sunde bakterier, så begynder der at ske
boratoriet fandt forskerne ud af, at hvis noget med musen. Så kan du normalisere dens adfærd, og gradvis
man helt fjernede tarmbakterierne fra kan du få udviklet de dele af hjernens kemi og funktion, som de her
otte uger gamle museunger, ville mu- museunger manglede før,« forklarer Oluf Borbye Pedersen.
sene udvikle en mærkværdig adfærd
sammenlignet med de mus, der havde Tarm og hjerne kommunikerer. I et andet forsøg tog forskerne skridtet
en normal tarmflora. De bakteriefri mus videre og byttede tarmbakterierne rundt hos to forskellige musestamvar både mere nysgermer. Mus, der genetisk er kendt
rige, tog flere chancer
for at være forsigtige og sky, fik
og satte konstant sig
tarmbakterier fra modige mus
selv i fare. Da forskerog omvendt, og resultatet var
ne gav sig til at disseslående: De små dyr byttede
kere musenes hjerner,
ikke kun tarmbakterier, de bytblev de overraskede.
tede også »personlighed«.
Det viste sig nemlig,
Studierne er kun to ud af
at de dele af hjernen,
mange, som viser, at der i virForskningsdirektør Oluf Borbye Pedersen, Metabolismecenteret ved KU
som styrede musenes
keligheden er tale om en topsyke, ikke var udvikvejskommunikation mellem
let ordentligt hos dem, der manglede tarmen og hjernen. Deres indbyrdes forhold kan beskrives som en
bakterier i tarmene.
slags dialog, hvor de to organer konstant taler sammen, og det meste
»Det interessante er så, at hvis du gi- af det, de taler om, er vi slet ikke bevidste om. Faktisk kalder flere

Når det kommer til de dele,
der kommunikerer fra tarm til
hjerne, er der mange ligheder
mellem mand og mus

forskere nu tarmen for vores »anden
hjerne«, fordi vores personlighed i høj
grad afgøres af, både hvad der sker i fordøjelseskanalen og i kontrolcenteret på
øverste etage.
»Vi har nok indtil nu forestillet os, at
der er to ting, der former os som menneske. Dels den biologiske arv i vores dna,
og dels det miljø, vi vokser op i. Men nu
har vi pludselig fundet ud af, at vores
miljø i høj grad også dækker over vores
ustyrligt mange tarmbakterier, som er
med til at forme os på rigtig mange måder,« siger Oluf Borbye Pedersen.
Han understreger, at vi indtil videre
kun har resultaterne fra grundforskningen med mus, men at der med stor
sandsynlighed foregår en lignende
kommunikation hos mennesket. For
som Oluf Borbye Pedersen påpeger, har
vi en del tilfælles med de små gnavere:
»Når det kommer til de dele, der kommunikerer fra tarm til hjerne, er der
mange ligheder mellem mand og mus,«
siger han.
Hvis videnskabens mange hypoteser
viser sig at holde stik, kan vi
måske se frem til en medicinsk revolution. For hvis vi
i fremtiden med sikkerhed
kan sige, at ubalance i vores

tarme er en medvirkende faktor til kroniske sygdomme som diabetes og demens, er der ifølge Oluf Borbye
Pedersen tale om »kæmpe muligheder«.
Modsat vores gener, som er bestemt fra fødslen af, kan vi
nemlig ændre på sammensætningen og funktionen af vores tarmbakterier gennem eksempelvis den kost, vi spiser.
Og skubber vi til vores billioner af mikroskopiske beboere, skubber vi samtidig til flere af de ting, der sker inde
i os. Ved at fremelske og fodre de gavnlige bakterier
i vores indre økosystem gennem eksempelvis kosten
vil vi altså muligvis kunne fremme den generelle
sundhedstilstand i befolkningen og dermed blive
i stand til at forebygge eller udskyde diverse dårligdomme blandt os mennesker. En form for behandling
dedikeret til vores anden hjerne, kunne man kalde det.

Behandling med bakterier. På Hvidovre Hospital har man al-

lerede taget de første spæde skridt på vejen mod en lignende behandling. Her har det siden 2014 været muligt for patienter inficeret med den såkaldte Clostridium difficile-bakterie at blive
behandlet med tarmbakterier fra raske mennesker, som føres
ind i den syge tarm gennem en sonde. Clostridium difficile-bakterien giver kronisk diarré og kan i sjældne tilfælde være dødelig,
men den nye procedure har vist sig at være yderst effektiv. Mellem
80 og 90 procent af patienterne bliver raske igen og vender hjem med
en genoprettet tarmflora. For ikke så længe siden var den ondsindede
bakterie lægernes værste mareridt.
Hvad næste skridt bliver, er svært at sige, men Oluf Borbye Pedersen har sine bud.
»Kan man ændre sin indlæring, sin koncentrationsevne, sine søvnvaner, sit energiniveau? Alle sådanne videnskabelige spørgsmål er der
forskningsprojekter i gang med rundt omkring i verden, hvor man
kigger på, hvordan man i kombination med en sund kost kan ændre sine tarmbakterier, så man måske kan bekæmpe sygdomme og
samtidig forbedre sin sundhed,« siger han og forklarer,
hvordan forskerne allerede nu leger med tanken
om en kapsel fyldt med gavnlige bakterier, der
kan booste energiniveauet og give dig plus
på velværekontoen.
Samtidig peger Oluf Borbye Pedersen
på, at ny viden om vores tarmbakterier
vil kunne hjælpe de 15 procent af den
danske befolkning, som lider af irritabel tyktarm, og som dagligt mærker til
mavesmerter, luft i tarmen og vekslende
afføringsmønster, uden at lægerne kan
komme med nogen egentlig forklaring på
symptomerne.
»Det er jo det, der driver meget af forskningen, de kæmpe muligheder,« siger han, og
måske er svarene tættere på end nogensinde.
Det er bare om at finde dem derinde et sted.
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genhør

Fra 2000 til 2014 er
omsætningen på plader
blevet 18 gange større
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I skiver. Plader har fået en renæssance og drejer lystigt på
pladespillere i de danske hjem. Samvirke tager høretelefonerne
på og kigger i pladehistorien
TEKST: CORNELIUS CORNELIUSSEN

E
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t bump og den lette knitren i
højttalerne, når pickuppen rammer pladen og danser fjerlet gennem rillerne til den første melodi, rundt og rundt med 33⅓ rotation i
minuttet.
Man fornemmer nærmest cigaretten
i mundvigen, whiskyglasset i den ene
hånd og benene over kors, mens hytteskoen vipper i takt til Count Basie, Howlin Wolf eller Elvis.
LP’er, vinylplader eller slet og ret plader er ikke ren nostalgi, selvom det i
nogle år så ud til, at de ville ende med
at blive det.
De senere år er pladerne igen blevet
populære, og salgstallet er steget. Ifølge de nyeste tal fra musikselskabernes
brancheorganisation, IFPI, stod det digitale salg af musik med downloads og
streaming – altså afspilning via nettet
– for næsten tre fjerdedele af omsætningen, mens pladerne måtte tage til takke
med kun 1,7 procent. Så i den sammenhæng viser pladerne ikke prangende tal,
men de gemmer dog på en stigning fra
2013 på over 20 procent og en femdobling siden 2011. Dertil kommer også, at
en del pladebutikker og private køb fra
udlandet ikke bliver registreret hos IFPI.
Derfor er det reelle salgstal af plader nok
en del højere.
Kigger vi til udlandet, nærmere bestemt USA, som er det største marked
for plader, finder vi en lignende ten-

dens. Her steg pladesalget fra 2013 til 2014 med 52
procent.
Dermed er tallene på plads, og den er god nok,
pladesalget går godt. Det ser de også i de to pladebutikker, som Mette Christensen ejer i Aarhus og København, men det kommer vi tilbage til. Lad os først
se lidt på, hvordan pladen har levet sit liv hjemme
i stuerne.

Flad opfindelse. Den første flade plade blev opfundet
omkring år 1900, men først et halvt århundrede senere var pladespilleren at finde i mange hjem. De første
LP’er var fortrinsvis med jazz og klassisk musik, men
da singlerne fik fodfæste i midt 50’erne, overhalede
de den større plade indenom. Det forklarer Per Reinholdt Nielsen, musikbibliotekar, mangeårig musikskribent og forfatter.
»Dengang tjente musikerne deres penge på at spille koncerter, så med et enkelt fængende nummer på
en single kunne man komme i radioen eller få sin
sang i rotation hjemme på teenageværelset. Det ene
nummer gav så publikum en forsmag, som forhåbentlig fik dem til at gå til koncerterne,« siger Per
Reinholdt Nielsen.
Ungdomsrevolutionen og en stærk økonomi efter
Anden Verdenskrig gav unge mennesker i den vestlige verden flere penge mellem hænderne. Det var
også noget, der kunne ses i pladesalget.
»I musikken og i filmens verden fandt unge mennesker store kilder til identitetsdannelse. Man kan
sige, at de fandt deres egen stemme og talte med den
gennem Elvis og andre musikere, som forældrene
mente var rebelske,« siger Per Reinholdt Nielsen.
Godt et årti senere fik de store LP-plader dog igen
fodfæste. For i løbet af 60’erne blev teknikken til at

DERFOR KØBER DE
UNGE PLADER
Man bliver glad over at
kunne røre ved musikken i en
digital verden. Det bliver en
lille event at spille musik med
pladen på afspilleren og det
flotte cover i hånden, som går
tabt i den digitale musikstrøm.
Du foretager dig noget
konkret og bevidst i stedet for
blot at starte playlisten på din
streamingtjeneste.
Pladerne er billige, og det
giver mening at genbruge dem.
Det er ikke (kun) nostalgi, der
sætter gang i salget af brugte
plader. Nostalgien hører mest
til de ældre - de unge er bare
ressourcebevidste.
Kilde: Livsstilsekspert Anne Glad
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I 90’erne blev pladerne ikke trykt i ret mange eksemplarer, så derfor er det årti generelt mere interessant for vinylsamlere. Men mange af de
plader bliver genoptrykt i større oplæg nu. Det er godt for dem, der vil høre musikken, og skidt for dem, der har værdifulde 90’er-plader

WWW.
DUSTANDGROOVES.
COM
Fotograf Eilon Paz fra Brooklyn
begyndte for flere år siden
at rejse rundt i verden og
tage billeder af folk og deres
pladesamlinger. Projektet blev
til en hjemmeside og siden
en bog med samme navn.
Billedet her er af en
ghanesisk samler.
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på CD længere. Lyden er varm, og mange kan også godt lide de små knitrende
lyde mellem sangene på en plade,« siger
Mette Christensen.
Pladebutikken åbnede nogle år, før
CD’en for alvor gjorde sit indtog i Danmark, og selvom der har været perioder, som gik mindre
godt end andre, troede Mette og hendes
mand altid på pladen.
»Vi forsøgte at sælge
lidt CD’er, da de kom
i 90’erne, men fordi
pladeselskaberne ikke
ville give mere end 10
Det eneste rigtige. Derårs garanti på holdbarmed er vi tilbage hos
Mette Christensen fra pladebutikken Route 66
heden på en CD, ville
Mette Christensen i plamin mand ikke sælge
debutikken Route 66 i
Aarhus. Hendes mand startede butikken for 25 år si- dem i butikken,« siger Mette Christensen.
I en årrække anså man pladen som
den og en til i København cirka 10 år efter. Hverken
han eller Mette Christensen har nogensinde været i et dødt medie, og Mette Christensen
kunne kun få ganske få eksemplarer af
tvivl om, at plader er det bedste musikmedie.
»For os er pladen det eneste rigtige produkt. Det hvert album. Stamkunderne blev dog
er efterhånden også det eneste fysiske format, der ved med at komme i butikken, og sier tilbage, for mange af de store navne udgiver ikke den har de fået selskab af nye kunder.
indspille bedre, man fik flere optagespor og havde
derfor flere muligheder for at udfolde musikken
på indspilningerne. Derfor begyndte musikere at
anskue en plade som en helhed i stedet for at dele
den op i singler.
LP’ernes storhedstid var fra slutningen af 60’erne
og til slutningen af 80’erne. I den periode blev
der skabt mange af de
store albums, man i
dag regner som rockens klassikere. Herefter
fik CD’en for alvor fat
hos musikkøberne, og
pladesalget begyndte
at falde.
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Mange tror, at bare
fordi det er vinyl, er det
guld. Men der er langt
mellem de meget
værdifulde plader

Især mange unge mennesker har taget pladerne til sig.
»De unge køber mange af de brugte plader på første sal, men også de nye ryger i
kurven,« siger Mette Christensen. Hvor det
engang var svært at få fat i plader, kan hun
i dag bestille alle dem, hun vil have – så
længe pladefabrikkerne kan følge med.

Rift om rillerne. For pladerne er blevet så

populære og efterspørgslen somme tider
så stor, at fabrikkerne har svært ved at følge
med.
Carl-Marcus Gidloef er Sales Manager og
repræsentant for Skandinavien hos Optimal
Media, som er en tysk pladefabrik. Her kører
produktionen på fuldt blus, og det er samme
sang på de andre pladefabrikker i Europa.
»For mange virksomheder ser man det
som konkurrence, når der er andre, der laver
det samme, men for os er det en lettelse, at
vi ikke er alene med den store efterspørgsel,
der er på plader lige nu,« siger Carl-Marcus
Gidloef.
En af de store udfordringer ved at følge
med efterspørgslen er, at der, fordi pladesalget en tid gik så skidt, i en del år ikke er blevet lavet nye maskiner til pladeproduktion.
»Vi er en af de største pladevirksomheder og har omkring 30 maskiner i gang
hele året. Men det er ikke altid de samme
30 maskiner, for de er omkring 40 år gamle
og har det med at gå i stykker,« siger CarlMarcus Gidloef.
Optimal startede i begyndelsen af
90’erne med at købe inventar fra pladefabrikker, som var lukkede eller ville ud af
branchen. Den strategi var åbenbart ikke
så tosset, for de gamle maskiner skal presse
omkring 50.000 flade plader hver dag og
omkring 16 millioner plader, inden kalenderen skifter til næste år. Det er 10 millioner mere end for et årti siden.

Den varme lyd. Noget, man til stadighed
vender tilbage til, når man taler om plader,
er lyden. Den er varm og rund og hyggelig,
siger man. »Plader lyder bedre end CD’er og
MP3’er,« lyder det blandt mange andre fra
Mette Christensen fra Route 66. Selv Den
Store Danske fra Gyldendal omtaler »LP’ens
blødere og rundere lyd«.
Men kan det nu også passe? Er det ikke
bare indbildning og en idé om, at alt var
bedre og mere autentisk i gamle dage? Det
kan lydekspert gennem 40 år Eddy Brixen
svare på. Han er blandt meget andet rådgiver og underviser, og så bliver han også
brugt af politiet som retsakustiker til efter-

PLADEORDBOG
78’er: Er fra begyndelsen af
1900-tallet og var det første
flade diskformat. Rillerne var
noget bredere end på LP’en,
og hastigheden var på 78
rotationer i minuttet. En 78’er
har kun plads til cirka tre
minutter på hver side og var
lavet af shellak, hvilket gjorde
dem meget skrøbelige.
LP: Står for Long Play.
Formatet opstod i 40’erne
og havde den store fordel,
at der kunne være omkring
10 gange så meget musik
som på 78’eren, cirka en halv
times musik på hver side.
Rillerne var omtrent fire gange
smallere end på 78’eren
og hastigheden på kun
33 rotationer i minuttet.
Vinylplade: Er det samme
som en LP, men har fået
sit navn efter det materiale,
man brugte til at fremstille
pladerne. Nu om dage
bruger man også andre
plastmaterialer til fremstilling,
selvom vinylnavnet
hænger ved.
45’er: Kom i midten af
nittenhundredetallet og
blev brugt af kunstnerne
til at udsende singler på.
Omdrejningshastigheden er
45 rotationer i minuttet,
deraf navnet.
EP: Samme format som
en 45’eren, men indeholder
lidt flere sange. EP står for
Extended Play.

forskning med lydoptagelser. Med andre
ord: Han har styr på lyd.
»Når spørgsmålet er, om vinyl kan lyde
bedre end MP3, så vil jeg sige ja. På en
MP3 smides størstedelen af informationen
væk for at få mest mulig data til at være på
mindst mulig plads. Også de første CD’er
lød ofte ringere end de tilsvarende produktioner på vinyl,« siger eksperten.
Her bevæger vi os ind på et lidt teknisk
område, men kort og groft sagt er forskellen
på analog (pladen) og digital (CD, MP3), at
den analoge lyd kommer fra vibrationer,
som bliver registreret – på plader af en lille
nål, som kører i rillerne – forstærket og
sendt ud gennem højttalerne. Den digitale
lyd kommer derimod ikke fra svingninger,
men fra data, som bliver læst af en modtager, regnet om til lydbølger og derfra sendt
ud i højttalerne. De komprimerede formater, som findes på MP3-filer, indeholder
ikke alle data, for for at bruge mindre plads
»klipper« man data ud af hver sang. Det er

Vi har installeret
moderne teknik, så vi
kan holde øje med, at
maskinerne fungerer,
men det ændrer ikke på,
at de er 30-40 år gamle
bag teknikken
Carl-Marcus Gidloef fra Optimal

ikke noget, man hører tydeligt, selvom det
dog forringer kvaliteten en smule.
Men – for der er et men:
»I dag må alle de lineære formater på
SACD og BLU-RAY anses for at være betydelig bedre end vinyl,« siger Eddy Brixen.
Lineære formater som de nævnte to er ikke
komprimerede. Derfor bliver ingen data
sprunget over, lyden er dermed i sin fulde
kvalitet – og uden små skrat og støv fra
pickuppen, som kan forekomme, når man
hører de analoge plader.
At efterspørgslen er der, ser de både i
Mette Christensens pladebutikker og hos
Optimal i Tyskland. De mener begge steder, at pladen er en lille spiller i den store
musiksamling, men ingen af dem er i tvivl
om, at det runde, flade format nok aldrig
dør helt.

•
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POTTEPLANTEN GÅR PÅ

INTERNETTET

Sammenhæng. Internettet er ikke kun til surferi og indkøb. I fremtiden vil
dine vandrør, din plæneklipper og andre af dine ejendele også gå på internettet
TEKST: KRISTIAN HERLUFSEN

•

ILLUSTRATION: RIKKE BISGAARD

»Du skal flytte din amaryllis. Den får
for meget sol. Og husk, den skal vandes i morgen«. Sådan kan en besked
fra Parrot Flower Power-tjenesten lyde.
En Y-formet sensor stukket ned i din
potteplante kan overvåge, om potteplanten får sol nok, og om den er ved
at tørre ud. Oplysningerne, der kan
gøre en ende på døde potteplanter i
dit stuevindue, får du, fordi den lille
sensor er koblet på internettet og sammenligner din amaryllis med, hvordan
en amaryllis skal have det optimalt for
at vokse og få flotte, røde blomster.
Når vi bruger internettet i dag, er
det for at sende mails, tjekke sociale
medier eller læse nyheder og købe
ind. Men i fremtiden bliver vi ikke
de eneste, der færdes på internet-
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tet. De ting, vi ejer eller bruger, bliver
efterhånden også koblet på nettet,
fortæller Mirko Presser, der er Lab
Manager i Smart City på Alexandra
Instituttet. Alexandra Instituttet er
en nonprofitvirksomhed, der hjælper
danske institutioner og virksomheder
med digitale løsninger. Her har Mirko
Presser blandt andet forsket i Internet
of Things, eller Tingenes Internet, der
som begreb dækker over, at ting, vi
omgiver os med, får forbindelse med
internettet i de kommende år.
»Vi kommer stadig til at gå på nettet
via telefonen, computeren og nok også
smartwatches, der er armbåndsure med
en skærm og en del af de samme funktioner som en smartphone. Forskellen
bliver, at vi ikke er de eneste, der er på
nettet. Flere og flere ting vil blive udstyret med små sensorer, som opsamler
data og giver os adgang til en række

services, efterhånden som Tingenes Internet vokser sig større,« forklarer Mirko
Presser.

Send mere kaffe! Ud over den kloge

blomsterovervågning er fitness-apps en
af de ting, som allerede i dag fungerer
på Tingenes Internet. FitBit er en tjeneste, der ved hjælp af sensorer på maskiner i fitnesscenteret kan koble data i dit
smartwatch med din generelle sundhed.
Resultatet og gode råd kan du se på din
computer, din tablet eller din telefon.
»Tingenes Internet kommer til at handle meget om tjenester og services tilpasset
netop dig,« forklarer Mirko Presser, der
også fremhæver netbutikken Amazon for
at være hurtig til at udnytte ting, der er
koblet på nettet. Har du som premiumkunde hos Amazon købt en kaffemaskine, kan du trykke på en programmerbar
knap, når du er ved at løbe tør for kaffe.

Så sender den besked via nettet om dit
forbrug, og fluks kommer der en pakke
kaffe med posten.
Analysefirmaet Gardner har vurderet, at der i 2020 vil være 26 milliarder
ting fra vores hverdag, som er koblet
på internettet. Her opsamles data, så
robotplæneklipperen eksempelvis kan
kombinere information om din græsplæne og vejrudsigten og på den måde
selv regne ud, hvornår det er smart at slå
græsset næste gang.

Bilulykker kan undgås. I gamle dage var
en bil blot fire hjul, sæder og en simpel
motor. I dag har moderne biler mere
end 2000 sensorer, der primært hjælper
mekanikere med at identificere fejl og til
dels kan fortælle fabrikanten om dit køremønster. Men allerede nu arbejder flere bilproducenter med at koble biler på
nettet. Volvo arbejder på at få sensorer til
at mærke, om vejbanen er glat, for så at
kunne sende beskeder til andre biler, der
senere kører på samme vej. Eksperter
forudsiger, at op mod 85 procent af alle
ulykker kan undgås, når alle biler kommer på nettet og kan dele informationer
og selv reagere på input.
Bilfabrikanten Ford har også taget
Tingenes Internet til sig. Ford har lavet
en nøgle, MyKey, som kan mærke, hvem
der kører bilen.
»Med MyKey kan man som forældre
programmere bilen til kun at kunne
køre på en bestemt måde,
hvis teenagesøn-

Flere og
flere ting vil blive
udstyret med små
sensorer, som
opsamler data
Mirko Presser,
Lab Manager i Smart City
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nen skal låne den. Måske vil man
begrænse hestekræfterne, så bilen ikke kan accelerere så kraftigt eller køre helt så hurtigt,«
forklarer Mirko Presser.

Virker vandpumpen? I Danmark er en række firmaer i
gang med at opfinde eller
producere løsninger, hvor
ting og internetteknologi er
koblet sammen. Danfoss arbejder med termostater, der
kan reguleres via internettet, og
Kamstrup arbejder blandt andet
med energiovervågningsløsninger,
der kan tilgås via internettet.
I Østbirk ved Horsens har Bo Eskerod
Madsen startet firmaet ReMoni, som har
opfundet målere, der kan holde øje med
forbruget af strøm eller flowet af vand
gennem et rør. Måleren kan klikkes direkte uden på ledningen eller røret, og
på den måde kan man overvåge, om eksempelvis pumpen, der sørger for vand i
hanerne, fungerer korrekt.
»Ved at holde målingerne af strømforbruget op mod statistiske beregninger på en server kan vi forudse, om en
pumpe er ved at være slidt. Så kan man
i god tid skifte pumpen, så man ikke
pludselig står uden vand eller varme,«
forklarer Bo Eskerod Madsen.
Et andet sted, ReMonis målere kan
hjælpe, er ved at måle på vandflowet i
vandrørene – eksempelvis i et sommerhus. Er der flow i rørene, uden at du er i
sommerhuset, får du en alarm. Det kan
tyde på, at et rør er sprunget læk.
»Sensorerne kan give dig information
om de ting, som er vigtige at holde kørende. Bor du på landet, sidder der en
pumpe i din afløbstank. Den skal virke,
ellers begynder det at stige op fra dit
gulvafløb,« fortæller Bo Eskerod Madsen.
I første omgang er det virksomheder,
der får glæde af sensorerne, men især
når det gælder sommerhusovervågning,
forudser Bo Eskerod Madsen, at målerne kan blive interessante i fremtiden.
Teknologien buldrer af sted. Når eksempelvis din bil går på nettet for at beregne
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Teknologien buldrer
derudad lige nu, men
vores lovgivning er ikke
fulgt med
Anette Høyrup, jurist i Forbrugerrådet Tænk

dit kørselsmønster og rådgive dig om
mere miljøvenlig kørsel, sender bilens
mange sensorer data om dit forbrug til
en central computer. Data skal bruges til
at beregne dit faktiske kørselsmønster, så
rådene bliver præcise.
Efterhånden som flere ting går på
nettet, vil der også blive opsamlet flere
data om den enkelte dansker. De data
kan være en hjælp i dagligdagen, men
de kan også misbruges. Umiddelbart vil
mange forbrugere opleve, at de får bedre
og mere personaliseret service, og overordnet set kan det sagtens være en fordel, forklarer Anette Høyrup, der er jurist
i Forbrugerrådet Tænk og arbejder med
beskyttelse af persondata.
»Tingenes Internet vil give forbrugerne masser af fordele, men lige nu kan
vi ikke undgå at dele private oplysninger for at få adgang til nogle tjenester.
Jeg har ikke en GPS selv og har derfor

downloadet Google Maps
på min telefon. Så kan jeg
finde ud af, hvordan jeg
kommer frem til mine
aftaler, men siger man
ja til Google Maps,
går appen ind og
henter adresser i din
kalender, dine mails
og dine beskeder. Det
kan være en service,
men det kan også være
dybt intimiderende og
privatlivskrænkende, at
man pludselig skal lade sine
data gennemse for at kunne
finde fra A til B.«
Et af de helt store spørgsmål er,
hvem der ejer data. Hvem ejer de oplysninger, som du genererer ved dit brug
af eksempelvis din bil?
»Teknologien buldrer derudad lige
nu, men vores lovgivning er ikke fulgt
med. Den enkelte forbrugers personlige
data er ikke beskyttet nok, som loven er
nu. For hvad hvis teknologien, der måler dit køremønster, gives til forsikringsselskaberne? Skrækscenariet er, at du så
skal stige i præmie eller bliver nægtet en
forsikring,« siger Anette Høyrup.

Ny lov på vej. I løbet af de seneste par
år har EU-landene arbejdet sammen på
at lave en fælles lovgivning om persondata. Forslaget skal give en bedre beskyttelse af forbrugerne end i dag.
»I Forbrugerrådet Tænk kunne vi godt
ønske os, at forbrugerbeskyttelsen var
endnu bedre. Alle tjenester skal have
indbygget en beskyttelse af forbrugernes
privatliv. Samtidig skal forbrugerne selv
have magt over, hvilke oplysninger der
skal gemmes. Populært sagt skal forbrugerne have en slet-knap, så de nemt kan
slette oplysninger, som virksomheder har
gemt om dem,« siger Anette Høyrup, der
samtidig peger på, at forbrugerne skal
have større sikkerhed for, at deres oplysninger bliver krypteret og anonymiseret,
så enkeltpersoner ikke kan identificeres
på baggrund af data.
En ny, fælles lovgivning for persondata forventes vedtaget næste år.

•

UGENS BUKET
89 KR.

Blomster
siger mere
end ord...

BLANDET BUKET
40 KR.

MUSKATNØD

Muskatnød er normalt et fint krydderi, men det kan
misbruges, hvis det indtages i store doser.
Det har været mode blandt svenske unge at skaffe sig en
amfetaminlignende rus ved indtagelse af muskatnødder.
Det er muligt at blive beruset af muskatnødder, men det
ubehagelige er, at rusen ikke klinger af efter et par timer,
men kan vare et døgns tid. Typisk fulgt af hallucinationer
og voldsomt opkast.
ADVARSEL: Forgiftningen eller rusen kan komme,
hvis du indtager en til tre spiseskefulde muskatnød på
tom mave.

KERNER FRA ABRIKOSER

Friske, aromatiske abrikoser er blevet tilgængelige i danske
butikker, og modsat de tørrede abrikoser er de hele med deres
tynde skræl og kernen indeni. Men vidste du, at abrikoskerner
er særdeles giftige? De har et meget
højt indhold af amygdalin, der kan
frigøre blåsyre.
ADVARSEL: Bare fire kerner
fra abrikoser kan være
livsfarligt at indtage.

9 der
FØDEVARER
også kan
være giftige

Pas på. Hvis du er uheldig eller meget
uforsigtig, kan du få en forgiftning eller blive
syg af uskyldige fødevarer som tomater,
abrikoser og æbler
TEKST: INGER ABILDGAARD

•
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ÆBLER
KARTOFLER

Kartofler kan give slemme maveproblemer, som da
78 drenge fra en skole i London i 1969 blev forgiftet
af en ret med kartofler. Kartoflens blade, spirer,
spirende kartofler, skræl og yderste lag indeholder
glykoalkaloider, især stofferne solanin og chakonin, og
der findes et forhøjet indhold i kartofler, der er grønne
efter at have fået lys eller skader under opgravning.
De fleste af kartoflens giftige stoffer elimineres, når
kartoflen koges, bages eller steges.
ADVARSEL: Spis aldrig kartofler, der er grønne eller
delvis grønne, det kan give maveproblemer.
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Spiser du hele æblet, kernehus og kerner med, når du
spiser æbler, eller gnaver du omhyggeligt uden om
kernehuset? Nogle af os spiser det hele og smider kun
stilken væk. Vi kan måske endda godt lide kernernes
letbitre smag. Det er der ingen problemer i, medmindre
du spiser rigtig mange æbler. I stor mængde kan
kernerne give blåsyreforgiftning. Et kernehus kan
rumme op til 15 kerner. Der går en vandrehistorie
om en mand, der holdt så meget af kerner, at
han samlede en stor portion, som han spiste
på én gang. Det blev hans sidste måltid.
Historien er ikke verificeret.
ADVARSEL: En voksen mand på 75 kg kan dø
af en dosis på 500 æblekerner, men det er næppe
fysisk muligt at spise så mange æbler.

GRØNNE TOMATER

Syltede grønne tomater er en lækkerbisken, men selv om de er lækre, skal
de ikke spises uhæmmet. I grønne tomater findes giftige glykoalkaloider.
ADVARSEL: Glykoalkaloidet tomatin i de grønne tomater er giftigt – det
findes også i de syltede tomater, men der er ingen risiko
ved at spise små portioner af syltede tomater.
Spiser du en større mængde ved samme
måltid, risikerer du hoved- og mavepine
samt diarré.

RABARBER

Ubehandlede rabarberstilke indeholder oxalsyre,
der føles ubehageligt på tænderne, og kan give svie
i mund og svælg og føre til opkast og diarré. Der
findes dog kun få tilfælde af forgiftning. Grød med
rabarber spises nemlig ofte med mælk eller fløde, og
mælkeprodukter er gode til at neutralisere syren. Man
kan bruge nonoxal, når man tilbereder rabarber, men
det ikke nødvendigt, fordi de fleste af os kun spiser
rabarber i små mængder og sammen med mælk.
ADVARSEL: Spiser du cirka 200 gram friske
rabarberstilke, risikerer du en forgiftning, der
viser sig ved kvalme, opkast og diarré
og i alvorlige tilfælde skader på
nyrerne og krampe. Hvis du får
en forgiftning, skal du drikke
mælk, prøve at kaste
op og kontakte en
læge.

LAKRIDS

Lakrids er ikke godt for blodtrykket.
Giftstoffet i lakrids hedder glycyrrhizinsyre.
I blodet medfører det tilbageholdelse
af natrium og udskillelse af kalium. Det
kan medføre kaliummangel, som leder
til forhøjet blodtryk og uregelmæssige
hjerteslag. Lakrids kan også i store
mængder virke som en stressfaktor ved at
fastholde et højt niveau
af kortisol i blodet.

SKAL AF
CITRUSFRUGT
BIRKES

Kilde: Giftige planter i naturen, i haven, i køkkenet og på
marken. Bogen er skrevet af Per Mølgaard i samarbejde
med Giftlinjen på Bispebjerg Hospital

ADVARSEL: En person på 75 kg kan tåle
600 gram blød lakrids om dagen eller 120
gram hård, et barn på 25 kg kan kun tåle
200 gram blød lakrids om dagen eller 40
gram hård lakrids.

Bagerens rundstykker og birkes er
drysset med masser af birkesfrø fra
opiumsvalmue, og det er i langt de
fleste tilfælde helt uskyldigt. Man
bliver ikke forgiftet og heller ikke skæv
af at spise birkes, men det er muligt
at spise sig til en positiv urinprøve
for morfin. Der er eksempler på, at
misbrugere har forsøgt at bortforklare
et resultat af en urinprøve med, at de
elskede birkes. Men kun hvis de
har thebain i urinen, holder
forklaringen. Thebain
udskilles kun efter
indtag af valmuefrø.

Citrusskaller smager dejligt i
sandkage og koldskål, men de er ikke
helt uskyldige. Furanokumarinerne
fra saften i citrusskal kan give
hudirritation og blæredannelse, hvis
man samtidig udsættes for sollys. Det
er skræller fra citrusfrugten bergamot,
der bruges til selvbrunermidler.
ADVARSEL: Saft fra citrusskallen
kan irritere huden og farve den mørk,
som om den er
forbrændt.

ADVARSEL:
Indtager du
meget store
mængder birkes.
kan morfin
spores i din
urinprøve.
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Hvorfor bliver man
træningsnarkoman?
Misbrug. Man kan blive afhængig af cigaretter, alkohol
og sovepiller. Men hvordan kan man blive så afhængig af
motion, at det kommer til at styre hele ens liv?
TEKST: RIE JERICHOW
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e fleste mennesker ville takke nej til to-tre timer hver dag med benhård træning. For andre
er konstant hård træning umulig at undvære.
Hvordan kan det være?
»Det er velkendt, at man kan få et kick, når man
træner hårdt. Det er behageligt, og følelsen af energi
og velvære gør, at man vil søge efter den tilstand igen
og igen. Problemet er så, at nogle kan få svært ved at
stoppe og aldrig kan få nok. Deres krop føler, at den
kun har én måde at få det her kick på, og det er ved at
træne,« fortæller psykolog Mia Beck Lichtenstein, der
i sin ph.d.-afhandling har undersøgt omfanget af træningsafhængighed og set på træningens skyggesider.
Andre mennesker kan opnå det samme velvære på
mange andre måde. Den ene dag ved at træne, den
næste dag med en god bog, et godt måltid mad eller
hyggeligt selskab.
»For de træningsafhængige er der kun én ting, der
dur, og det er træning. Og her taler vi hård træning
med pulsen på maks., gerne en, to eller tre timer om
dagen. De ændrer også opfattelse af, hvad der tæller
som træning. At cykle til og fra arbejde 10 kilometer
hver vej tæller ikke rigtigt. Det gør en golfrunde med
vennerne heller ikke. Og holder de en hviledag, beskriver de den som ganske forfærdelig. De bliver rastløse
og irritable,« fortæller hun.
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for venner og familie,« siger Mia Beck
Lichtenstein.
De meget skadelige reaktioner komMaratoner og ironmen. I samfundsdebatten er der memer typisk efter mange måneder eller
get fokus på, at vi skal holde os sunde og slanke, dyrke
år, og det er forskelligt, hvad der bryder
motion og træne meget. Det er efter Mia Beck Lichsammen først.
tensteins opfattelse med til at skubbe udviklingen i en
»I nogle tilfælde er det netværket og
uheldig retning.
familien, der føler sig tilsidesat og siger
»Vi bliver konstant mindet om, hvor vigtigt det er,
stop. Andre gange
at vi træner. Flere og
kan den træningsflere nøjes ikke med en
afhængige
ikke
halvmaraton. Nu er det
klare det rent psyhele maratonløb, ironkisk og klapper
men eller 100 kilometersammen på grund
løb, og den udvikling er
af den kroniske
bekymrende set fra min
stresstilstand. Og
stol. Der kan selvfølgelig
for andre er det
være nogle, der godt kan
Psykolog Mia Beck Lichtenstein
kroppen, der siholde til det og finde bager stop med et
lancen, men der er også
dårligt knæ eller en dårlig ryg. Men helt
mange, der ikke kan, og som mister grebet og ender
generelt er det typisk, at folk først søger
med at få flere negative konsekvenser af deres træning
hjælp, når de er kommet ret langt ud,«
end positive gevinster,« siger hun.
fortæller hun.
Mia Beck Lichtensteins forskning har vist, at cirka
seks procent af motionisterne i fitnesscentre og fodboldklubber er i risiko for at udvikle træningsafhænIkke en diagnose – endnu. Træningsafgighed. Når træningen har overtaget styringen, kan det
hængighed er ikke en anerkendt diagfå store konsekvenser både fysisk og socialt.
nose på samme måde som depression
»For de træningsafhængige bliver træningen med
og angst, og derfor eksisterer der ikke oftiden tvangspræget. De får typisk smerter af gentagne
fentlige behandlingstilbud til trænings–
og alvorlige overbelastningsskader, fordi de træner for
narkomaner.
meget og hviler for lidt. De er trætte, sover dårligt, og
»Nogle af dem, jeg møder, reagerer
deres humør ændrer sig. Det betyder også, at de trækpå samme måde, som havde de været
ker sig socialt, fordi træningen får førsteprioritet frem
udsat for et enormt arbejdspres. De er

Flere og flere nøjes ikke
med en halvmaraton. Nu er
det hele maratonløb, ironmen
eller 100 kilometer-løb
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fuldstændig færdige og stressede. De
kan ikke huske, de kan ikke sove, de kan
ikke finde ro, og nogle må sygemeldes
i flere måneder. Man skal passe på med
at gøre for meget til en sygdom, men
diagnoserne skal følge med samfundsudviklingen. Træningsafhængighed bør
anerkendes som et reelt problem,« siger
Mia Beck Lichtenstein.

På ret kurs igen. Hvis man oplever, at

lysten til at dyrke motion er blevet en
besættelse, kan nogle ved egen hjælp
komme på ret kurs igen. Men det er ikke
en let proces.
»De pårørende spiller en afgørende
rolle, fordi de ofte ser situationen tydeligere end personen selv. Det er vigtigt,
at de pårørende siger højt, hvad de ser.
Ikke fordømmende eller bebrejdende,
men på en omsorgsfuld måde. Det kan
være det første startskud til en ændring,«

R DU A F
SÅDAN SLIPPENINGSÆ
MED DIN TR ED
AFHÆNGIGH
lvom det kan være

lemet, se
• Erkendsepr, ob
ekvenser
at de negative kons

svært at
gger de positive.
ved motion oversky
på træningen. Start
Skær langsomt ned
hviledag om ugen.
for eksempel med én
,
gå drastisk til værks
Det er vigtigt ikke at
ld.
efa
ag
tilb
fordi du ellers kan få
på, at du kan få ab
m
so
rk
Vær opmæ
.
en
pp
kro
i
uro
g
ageli
stinenser og en ubeh
er.
tim
gle
no
er
eft
isk
typ
Følelsen forsvinder
du
r er en årsag til, at
de
om
Find ud af,
i
se
kri
du
r
Ha
.
ængig
er blevet træningsafh
pro
dre
an
er
ell
d
ær
lvv
parforholdet, lavt se
m
so
og
at håndtere,
blemer, der er svære
træning?
em
nn
ige
du flygter fra
et du ellers kan finde
Find ud af, hvor i liv
dig.
som træningen gav
de positive følelser,
ppe fuldstændig
Lad være med at sto
bare have kontrol
al
sk
med at træne. Du
år
ner af lyst, og hvorn
over, hvornår du træ
t
de
at
,
rke
mæ
du kan
du lader være, fordi
.
ikke er sundt for dig

•

•

•

•

fortæller Mia Beck Lichtenstein, der selv behandler træningsafhængige i sin klinik i Odense.
Blandt kvinder er der et stort overlap med spiseforstyrrelser. Hos nogle kom spiseforstyrrelsen først og
derefter træningsafhængigheden. Hos andre er det omvendt. Ofte er der en grund til, at træningen har taget
magten.
»Det er vigtigt at finde årsagen til træningsafhængigheden. Og når man finder den, giver det mening for
mange. Det kan være, at man har været udsat for mobning. Nogle har været overvægtige og er gået på kur, og
så har kuren taget overhånd. Andre har haft kriser i parforholdet, og så er det lettere at træne end at gøre noget
ved ægteskabet. Andre føler sig ensomme eller har haft
svære opvækstvilkår med forældre, der har haft forskellige former for misbrug,« siger psykologen.
Når træningen er blevet til meningen med livet, kan
det være svært at skære drastisk ned på træningen fra
den ene dag til den anden.
»Træningen har givet indhold, identitet og selvværd,
og derfor er det svært at ændre træningsvaner og
finde en sund balance med plads til både træning og
andre aktiviteter. Men de fleste er indstillet på, at det
skal være anderledes. Så hjælpes vi ad med at finde
et nedtrapningsprogram, hvor det er rigtig vigtigt at
have fokus på, hvad man kan foretage sig i stedet, så
man ikke bare fjerner meningen med det hele. Hvis
planen indeholder en hviledag, skal man planlægge,
hvad den så skal bruges til. Heldigvis oplever jeg, at
mange bliver lettede. De får mere energi og overskud til at se venner og familie igen,« fortæller Mia
Beck Lichtenstein.

•

•

samvirke.dk
Test dig selv: Er du blevet afhængig af træning?
Tag testen på samvirke.dk/træningstest
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Vil du have effektiv smertebehandling
uden at tage piller ...

... så prøv Voltaren gel,
der målrettet behandler ledsmerter.
I modsætning til smertestillende piller, der påvirker hele kroppen, er Voltaren gel
udviklet til at trænge dybt ind i leddet og behandle smerten effektivt – direkte hvor
det gør ondt. Prøv Voltaren gel, så du igen kan gøre det, du holder af.
Forbrugerinformation for Voltaren gel. Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener
og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og
forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op til 10 % kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed,
sammentrækning af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer
astma, nældefeber eller snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at
forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan øge
forekomsten af bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i
og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00. Dato for produktresumé: 03/2014. 01-2015-008. Læs mere på www.voltaren.dk. Fås i håndkøb.
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Trine Pallesen elsker byen,
selv om hun også længes
efter livet på landet

Trine Pallesen. Som barn var skuespilleren en
dygtig dagdrømmer, så kunne det ske, at de store
sangstjerner kom og hentede hende med ud
i verden. I dag drømmer hun mere lokale drømme
med heste og skurvogne i
TEKST: LIV MYGIND
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MIT KONGERIGE
FOR EN DAGDRØM
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»Jeg drømmer om
at bo på landet
med en masse
mennesker, hvor
vi hjælpes ad med
at lave mad og har
en køkkenhave
sammen. Tænk
hvor meget tid vi
ville få, hvis vi ikke
skulle lave mad
hver eneste aften«

I

nde bag et stort rønnetræ på Solsortevej på
Frederiksberg ligger Trine Pallesens barndomshjem. På nogle af husets mursten groede der mos og gule og lilla blomster, da
Trine var barn. Når hun kom hjem fra skole,
gik hun ind ad hoveddøren, ned ad gangen
og ind i stuen. Hun styrede direkte hen bag
hjørnesofaen, hvor hun satte sig på gulvet og lænede
ryggen op ad sofaens ryg. Foran hende hang bogkasser med husets pladespiller og pladesamling. Hun tog
plader ud af bogkasserne og lyttede til Earth, Wind and
Fire, Gino Vanelli og
Doobie Brothers. Så
sad hun og spiste
æggesnaps i sin lille
hule og drømte om,
hvordan det ville
være, hvis de store
stjerner med deres
mikrofonhår, svaj i bukserne og lækre fraseringer kom
og hentede hende og sagde: »Vil du med på turné.« Og
hvordan hun så ville rejse med dem til USA og Canada.
»Jeg kan godt savne at kunne dagdrømme,« siger
Trine Pallesen.

Havet rummer mig, hvad end
jeg kommer med. Og det giver mig
en fornemmelse af kraft og styrke
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Hun har ikke nogen erindring om, at
der var andre hjemme, når hun sad der
ryg mod ryg med sofaen. Måske var resten af familien i huset, men dagdrømmene var nogle gange stærkere end virkeligheden.
Hendes mor og lillesøster havde et
meget nært forhold og en »sjælelig forbindelse«, og hendes far arbejdede meget og var sjældent hjemme. Da hun
blev ung, følte hun sig rastløs, søgte
tidligt væk fra hjemmet og fik ofte nye
venner.
46-årige Trine Pallesen har været uddannet skuespiller i 20 år og spillet
diverse roller på alt fra Det Kongelige
Teater til Hjørring Revyen. Hun fik sit
store gennembrud på tv, da hun spillede
Gaby i serien Rejseholdet. Hun har medvirket i flere spillefilm, senest i Spies og
Glistrup, hvor hun spillede Mogens Glistrups kone. Hun har to børn på 11 og
13 år og har været skilt fra faren i 10 år.
Hendes forældre er skuespillerne Per

Pallesen og Kirsten Peüliche. De mødte
hinanden på teaterskolen, hvor Per så
Kirsten gå over gårdspladsen i røde
gummistøvler, og så var han forelsket.
Kirsten Peüliche er blandt andet kendt
fra rollen som Gemyse i julekalenderen
Nissebanden. Per Pallesen havde sin storhedstid, da han var direktør, instruktør
og skuespiller på Hjørring Revyen, hvor
også Kirsten Peüliche spillede, og Trine
og hendes lillesøster Sofie solgte programmer. Det var her, der blev sat helt
nye standarder for dansk revy, og Per
Pallesen blev forvandlet til Mathiesen,
og senere blev Tommy Kenter til Fru
Christoff, og de optrådte sammen i satireprogrammet Dansk Naturgas. Hvor
Mathiesen fik det meste af den danske
befolkning til at gå rundt og sige: »Sit
Fru Christoff« og »Yes, my boysssss«.

Prøver at forstå. Lige nu går Trine Pal-

lesen til prøver på det lille teater Grob
på Nørrebro i København. Stykket Små
forstyrrelser handler om en mand, der
forlader sin kone og sit barn og rejser til
New York, og hvordan barnet 18 år efter
opsøger faderen igen. Datteren finder
endnu en gang ud af, at faderen ikke vil
have noget med hende at gøre. Det handler blandt andet om længsel efter friheden, relationer og måske flugten fra sit
eget liv.
Sammen med de andre skuespillere
øver Trine Pallesen teksten og lærer
den udenad. Samtidig finder de ud af,
hvad stykket handler om. Trine Pallesen
spiller mandens elskerinde Ann. Victor
Marcussen spiller faderen Jeppe. De arbejder med scene syv, hvor Ann netop
har fundet ud af, at hendes elsker gennem mange år har en voksen datter, han
ikke har set eller kontaktet i 18 år.
»Sig mig, hvem fanden tror du, du
er?« brøler Ann ind i hovedet på Jeppe
og fortsætter:
»Du har sgu ikke en datter. Du har forladt en.« Instruktøren Per Scheel-Krüger
vil gerne have dem til at spille scenen
igen, hvor Trine Pallesen først bliver
vred senere. Hun henter sit blå penalhus
og gør en note i manuskriptet, siderne
lyser hvidt mellem hendes brune hænder. Lyden af en bus klemmer sig ind
i teatrets mørke, hvor døren til verden
udenfor er næsten lukket, så kun en
smal stribe lys kommer ind. Barfodet og
med løst, lyst hår bevæger hun sig op på

4 HURTIGE
Hvorfor kører
du 2CV?
Den har et
kærligt udtryk.
Folk dytter og
vinker til en, når
man kører i den.
Den bil gør folk
trygge. Jeg har
prøvet at sælge
den mange
gange, men jeg
kan ikke. Den
er jo ikke særlig
sikker at køre i.
Det eneste, der
kunne erstatte
den, er et folkevognsrugbrød,
som jeg ville
tegne et stort
peacetegn på
siden af.
Tror du på
reinkarnation?
Jeg er sikker på,
vi kommer igen.
Jeg tror også,
at der er nogle
mennesker, vi
hører sammen
med. Der er nogle, hvor man ved,
at man holder af
deres sjæl.
Sætter du
grænser for
dine børns
skærmtid?
Jeg vil ikke have
børn, der ikke
kan se andre i
øjnene, fordi de
hele tiden sidder
foran en skærm.
Derfor har der
altid været regler
for, hvor meget
de må bruge
elektronik. Og
vi har slet ingen
elektronik i sommerhuset. De
fik også først
telefoner, da de
var 10 og 12 år,
som de sidste i
klassen.
Hvilken musik
lytter du til for
tiden?
Lis Sørensens
sange om havet.
Og Nephews
Hjertestarter,
der handler om
Vesterhavet.

scenen igen, hvor Victor Marcussen i rollen
som Jeppe ligger på gulvet med armene
over hovedet. De fortsætter arbejdet med
scene syv, hvor Ann febrilsk forsøger at forstå, hvordan Jeppe kunne træffe valget om
at forlade sin 10-årige datter og aldrig tage
kontakt til hende igen.
Nu siger Ann mere afdæmpet: »Sig mig,
hvem fanden tror du, du er?« Instruktøren
Per Scheel-Krüger vender sig om og kigger
på indspilningslederen og instruktørassistenten med et blik, der siger: er-det-ikkebare-fedt?
De taler om scenen, og hvad den betyder.
»Tænk sig, hvis man skulle forlade alt.
Kan I forestille jer det? Man er jo måske
kun den, man er, i kraft af alle dem, der
kender en og elsker en?« siger Trine Pallesen. »Det må også være befriende at sætte
sig fri,« siger Per Scheel-Krüger.
»Måske er det umuligt at forlade sit liv.
For er vi frie, hvis vi lever med den løgn?«
spørger Trine Pallesen, der virkelig forsøger
at forstå, hvad der kan få nogen til at træffe
valget om at forlade sit barn.
»Kan vi løbe fra noget? Det er det, publikum skal svare på,« siger Per Scheel-Krüger.
De spiller scenen et par gange til.

Elsker den hæslige by. Trine Pallesen leder
i sin grønne taske efter nøglen til sin 2CV.
Efter et minuts tid finder hun den og sætter
sig ind i bilen. Hun fjerner en læderjakke, en
sort badedragt med vrangen ud, et orange
håndklæde og en rosin fra passagersædet.
Hun sætter bilen i gear og laver en Uvending på Fælledvej.
»Hvor er du flot, dame,« siger Trine og
kigger efter en kvinde på cykel med et stort
lyserødt tørklæde viklet om sine dreadlocks, der er stablet op på hovedet som en
turban.
2CV’en er hvid med grønt tag. På instrumentbrættet er et dymoskilt, hvor der står:
Husk lys! Trine har haft bilen i 14 år.
»Jeg er altid på vej ud af byen. Jeg har
nogle gange en længsel efter noget andet,«
siger Trine Pallesen. Hun har boet i København det meste af sit liv og en årrække i
Aarhus, da hun gik på Teaterskolen.
»Selvom jeg nogle gange drømmer om
landet, ville jeg dø uden teatret og den
måde at udtrykke sig på. Og jeg ville blive
en grøntsag, hvis jeg bare skulle gå og dyrke mine egne grøntsager ude på landet,«
siger Trine Pallesen.
Hendes stemme er smuk som sommerregn. Den er fyldt med varme og bobler
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af latter, men også med et lag af skrøbelighed. Hun
savner naturen og roen i sit liv og er lige kommet tilbage fra en lang sommer på landet. Hun har boet i et
sommerhus i Lønstrup ved Vesterhavet og spillet med
i Hjørring Revyen hen over sommeren og været i sommerhus på Sjælland med sine børn. Den første uge,
hun var tilbage i byen, »græd jeg hver dag«, som hun
siger, fordi hun savnede landet.
»Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med alle de skæbner,
der er i byen. Alle de øjne. Byen er hæslig, og jeg elsker
den,« siger Trine Pallesen, der føler, at byen er sitrende
og urolig, og at der er alt for mange muligheder. Hun
drømmer om et enkelt liv på landet, hvor man kender
sine pligter og ikke har så mange valgmuligheder. Hun
trykker på speederen med de bare fødder og læner sig
frem og styrer bilen med underarmene, imens hun folder hænderne over rettet.
Inde i byen har hun fundet en bid af naturen, som
hun besøger næsten hver dag året rundt. Hun har været vinterbader i 24 år. Det begyndte på teaterskolen,
hvor hun var et stort rod indeni og gik meget i terapi
og analyse og undersøgte alle mulige sider af sig selv.
»Nu har jeg fundet ud af, at lige meget hvordan vejret er, både det indvendige og det udvendige, så er der
noget i mig, der er stærkt nok til at gå i havet. Om jeg
er glad eller ked af det, om det er sommer eller vinter,
så ved jeg, at havet er der. Det rummer mig, hvad end
jeg kommer med. Og det giver mig en fornemmelse
af kraft og styrke. Jeg har samling på mig selv og kan
mærke min krop fra top til tå,« siger Trine Pallesen.
I morges kørte hun forbi sin søster for at høre, om
hun skulle med ud at bade. Hun var ikke hjemme, så
hun tog turen til badeanstalten selv. Tog sine store dykkerbriller på og dykkede ned og kiggede på havbunden og ålegræsset. Vandet var 19 grader, og hun svømmede en lang tur. Hun sagde »godmorgen« til en pige,
hun ofte hilser på, og følte, at hun hørte til.

Ville være indianer. Da Trine Pallesen var 27 år, meldte

hun sig ind i Langturssejlernes klub og havde lyst til alt
andet end at være skuespiller. Hun gik til en masse møder og drømte om ture på havet og at være i naturen i
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GID JEG HAVDE
S K R E V E T...
Trine Pallesen elsker
Lis Sørensens sange og
ville ønske, at hun havde skrevet dem selv:
Livet kom
Og tog mig tilbage igen
Aldrig vil jeg glemme
Havets blå
Verden er i farver nu
Siden da
Har havet haft bolig i mig
Altid vil jeg huske
Det jeg så
For bølgernes brus
Beruser mig
Nok til at vende tilbage
Til livet igen
(fra Verden i Farver)

længere tid, og om at møde nogle mennesker, der var åbne og gerne helt anderledes end hende selv.
»Jeg længtes hver dag, da jeg var ung.
Jeg vidste ikke, hvad det var, jeg længtes
efter. Med tiden og med børnene er min
længsel blevet mere stille,« siger Trine
Pallesen.
Hun kom aldrig ud at sejle med
Langturssejlerne, i stedet fik hun en
filmrolle og indspillede en film i Costa
Rica og Mexico og mødte nogle amerikanske skuespillere, som hun derefter
flyttede op til i Los Angeles. Den store
filminstruktør Ridley Scoot ringede til
hende og ville gerne mødes. Men da
han brændte hende af for tredje gang,
tænkte hun, at det gad hun ikke vente

SAGT OM TRINE PALLESEN

SPAR
PÅ ENERGIEN

Eva Sophia Myers, veninde gennem 20 år:
»Vi mødte hinanden for cirka 20 år siden hos min
mor, de kender hinanden godt. Noget af det, der
karakteriserer hende, er hendes hudløshed, umiddelbarhed, varme, og så har hun en stor portion
civilcourage. Hun har venner af alle mulige slags og i
alle aldre. Hun går efter kvaliteten og væsentligheden
af kontakten. Det skal ikke være på overfladen eller
pro forma. Der skal være dybde, ærlighed og gerne
sjov. Jeg ville ønske mest for hende, at hun får realiseret sin drøm om at få skrevet sine egne sange. Det
er vigtigt, at hun får udlevet den drøm. Jeg vil betegne
hende som et menneske af stort format og et meget
generøst menneske. Det bedste, hun har lært mig, er
at forblive åben og være nysgerrig.«

Victor Marcussen, skuespiller og Trine
Pallesens lærer på Teaterskolen. De har
kendt hinanden i 20 år:
»Der er altid noget på spil med Trine, og hun lader
sig ikke nøje. Heller ikke privat. Hun er åben, flittig og
stiller store krav til sig selv og sine omgivelser. Både
Trine og dem, der er sammen med hende, kommer
ikke sovende til tingene. Hun kan godt være djævelsk
og fandenivoldsk og har en kontant form for humor.
Hendes grundindstilling er meget oprigtig. Der er ikke
så mange filtre, man skal forbi. Hun kræver trygge
rammer og tillid i sit arbejde, for hun går langt ud og er
modig. Hun vil gerne investere hele pakken. Det kan
godt overraske mig, hvor privat hun egentlig er. Hun
er så umiddelbar, og man føler, man kommer meget
tæt på hende meget hurtigt, men... «

SPAR 50% på
varmeregningen
med en luft til vand
varmepumpe og
få min. 27.000,i tilskud*
*ved udskiftning af et olie/gasfyr

Ring på tlf. 7199 2329
www.bedstitest.eu

Vi varmer alle
typer boliger

interview
på, og så lejede hun en smart hvid bil og begav sig gennem Californien mod Grand Canyon og fortsatte mod
bjergbyen Santa Fe i New Mexico.
Når Fiona Apple ikke spillede på bilanlægget, gjorde
Patsy Cline, og på en tankstation spurgte en tankpasser
hende:
»How are you?«
»I’m fine. How are you?«
»Good, but it’s hot today. Where are you from?«
»Denmark.« »Is that a place in America?« Der gik det
op for Trine Pallesen,
hvor stort et land USA
er. For tankpasseren
kunne Danmark lige så
godt være en stat eller
en by i det enorme land
som et land i Skandinavien. Hun kunne sige, at
hun hed Gloria, eller at hun var fra Sverige. Hun havde
ikke nogen identitet her, for ingen kendte hende.
På køreturen var hendes hoved fyldt med identitetstanker, og tanker, om hun overhovedet kunne tegne
menneskeportrætter som skuespiller, når hun ikke
vidste, hvem hun selv var. Ensom og bange for at dø
og med en stærk vilje efter at finde sig selv kørte hun
til Santa Fe i New Mexico, der ligger i godt 2000 me-

Jeg længtes hver dag, da jeg
var ung. Jeg vidste ikke, hvad det
var, jeg længtes efter

Trine Pallesen har
overvejet at sælge
sin 2CV mange
gange, men kan
alligevel ikke få sig
selv til det
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ters højde, hvor himlen er mere blå end
blå. Her sidder indianerne og sælger deres kunsthåndværk op ad de rødbrune
lerklinede huse med bløde former. Byen
er grundlagt dengang, Det Vilde Vesten
var vildt, og er stadig præget af indianerkultur. Her er mange kunstnere og folk,
der lever alternativt. Trine Pallesen var
tiltrukket af indianerkulturen og har altid drømt om at have en slags stamme
og leve i pagt med naturen.
Hun besøgte et stort indianermuseum og satte sig ind i en tipi, hvor der
lød trommemusik fra nogle højtalere. Så
kom tårerne, og hun græd og græd og
sad helt alene og blev tømt for tårer i
mørket. Efter sammenbruddet tænkte
hun:
»Jamen, Trine, det kan godt være, du
har noget indianer i dig og noget, der
længes efter at være naturmenneske.
Men du er født i det her liv i Danmark,
det er der, du har din familie, venner,
rødder og uddannelse, så du må rumme alle de længsler om naturen og om
at være fri. Det der med at sidde på en

hest uden nogen sadel og bare være fri
og nærmest kunne flyve som en ørn. Det
må du finde ud af på en anden måde.«
Føtst overvejede hun at begynde at danse folkedans, så hun kunne finde tilbage
til sine skandinaviske rødder. Men det
kom hun »heldigvis« aldrig til, fortæller hun grinende. Hun rejste hjem for at
finde ud af, hvordan hun skulle rumme
både at have behov for at være alene i
naturen, have brug for andre mennesker
og tætte relationer og have en lidenskabelig interesse for sit fag.
»Jeg tror, jeg forstod, at jeg kunne
rumme det hele. Alt det jeg er.«

Drømmen om en skurvogn. I det haveforeningshus, som Trine Pallesen bor i
på Amager, låner hun ofte en del af huset ud. For tiden har hun Nanna boende.
Hun er midt i tyverne, og de har mødt
hinanden i Sønderjylland, hvor Trine
Pallesen hvert år er på bondegårdsferie
med sine børn. Nanna ved meget om naturen og heste og har lært Trine at ride på
en helt anden måde, end
man gjorde på barndommens rideskoler,
hvor man blev opfordret til at sparke og
give den en i røven.
Den nye ridemåde handler
om at have gensidig tillid og
arbejde mere intuitivt med hesten, hvor man viser hesten, hvad
man vil, i stedet for at tvinge den.
Trine Pallesen har både unge
venner og venner, der er i 60’erne
og 70’erne.
»Jeg synes, det er meget forskellige
ting, venskaberne giver. Jeg elsker den
livsklogskab og erfaring, mine ældre
venner har. Hvorimod Nanna har hele
livet foran sig. Vi har helt andre snakke,
og vi drømmer virkelig meget sammen.«
De drømmer om at have en gård med
heste sammen. Der skal bo mange mennesker på kryds og tværs af familier og
voksne og børn, de drømmer også om,
at der skal være en køkkenhave, en
svævebane og måske et kor. Trine
skal ikke have noget hus, hun
skal bare bo i en lillebitte skurvogn nede i haven, og så skal
Nanna stå for alt det praktiske
med gården, husene og taget, der
falder sammen, siger Trine, imens
hun ler.

Trine Pallesen kigger ud mod solen og
misser med øjnene, så furer tegner sig
om hendes øjne, og hendes profil ligner
et øjeblik en indianers:
»Jeg skal bare bo nede i min skurvogn
og være med til at lave grøntsager og
have lov til at komme der på gården og
øse af min klogskab.«

•

1969

Født juni 1969
Datter af
skuespillerparret Per
Pallesen og Kirsten
Peüliche (skilt 1991)

Uddannet skuespiller fra Aarhus
Teater 1995

Medvirker 1997
på Husets Teater i
forestilligen Aske til
aske - støv til støv,
hvor hun lærer, at
to aftener på teatret
aldrig er ens

Danner par med
filmfotograf Bo
Tengberg

Har hovedrollen i
Kameliadamen, på
Aarhus Teater, 1999.
Hendes første store
hovedrolle

TV

BØRN

Mor til Sylvester
og Mathilde (født
2002 og 2004)

Får i 2001
gennembrud med
rollen som Gaby i
tv-serien
Rejseholdet

Skilt 2005
Medvirker i 2006 i
Det Kongelige Teaters
friluftsforestilling Thor

Medvirker i tv-serien
2900 Happiness i
2007-2009
Medvirker i 2013 i
spillefilmen
Spies & Glistrup, hvor
hun spiller rollen som
Lene Glistrup

Spiller med i
Forbrydelsen
sæson 3

FREMTID
Medvirker i Michael
Noers film: Nøgle hus
spejl, der får premiere
til november

Eterår 2015 aktuel
i forestillingen
Små forstyrrelser
på Teater Grob på
Nørrebro
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Dinbutik
REDIGERET AF KRISTIAN HERLUFSEN

Spørg bare. Hvorfor kan vi ikke få
mælk på glasflaske, og er muzak
virkelig moderne?

SPØRG OS

& VIND

Hvorfor er der fejl på bonen? Og
hvad blev der af den klare cola?
Hver måned bringer vi læsernes
spørgsmål videre til Coops indkøbere og eksperter. Vi trækker
lod blandt spørgmålene, og
et spørgsmål belønnes med
et gavekort på 200 kroner.
Skriv til spoerg@samvirke.dk

Vinderen vil få direkte besked.
Gavekortet kan bruges i SuperBrugsen, Kvickly, Dagli'Brugsen og
LokalBrugsen.
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Efterlysning:
Økologisk tarteletskal
Jeg har læst, at Humlum A/S har
lanceret en økologisk tarteletskal
i begyndelsen af 2015. Hvorfor
sælger I ikke en økologisk udgave af tarteletskallerne, når I nu har så stort et økologisk udvalg?

?

A N N E TA A N I N G, V E J LE

Susanne Hegnbo, kategorichef,
nydelsesmidler:

Vi har haft dialog med Humlum omkring
muligheden for at tage de økologiske
tarteletskaller i sortiment, men vi kunne
desværre ikke blive enige om betingelserne.
Ønsket om en økologisk tarteletskal er dog
ikke opgivet af Coop.

Mere dansk
oksekød, tak!
Jeg har flere gange diskuteret
med slagteren i min lokale Coopbutik, hvorfor der er så lidt dansk
oksekød. Jeg skal være heldig for at finde
det. Der er i stedet udenlandske udskæringer fra så fjerne egne som Namibia
og Australien. Slagteren påstår, at
det er meget bedre kvalitet end det
danske kød, han kan få lov til at
købe. Hvis han skal købe et modningsskab til 35.000 kroner,
bliver kødet så dyrt, at han ikke
kan sælge det. Det lyder helt
vanvittigt, at det er svært at
finde oksekød fra Danmark
i så bevidst en butik som
Brugsen. Det kan da

?

umuligt være bæredygtigt at fragte
kød til Danmark fra den modsatte ende
af verden. Selvom jeg gerne vil støtte
afrikanske bønder, så foretrækker jeg
at købe dansk kød.
BIRGITTE BRANDT, ODENSE

Svar fra Signe D. Frese, kommerciel
CSR-chef:

Oksekød har mange forskellige kvaliteter,
som blandt andet er betinget af art,
ernæring, opdræt og miljø, såvel som
modning og tilberedning. Vi kan fuldt stå
inde for kvaliteten af kødet fra Namibia og
Australien, og vores uddannede slagtere
kan altid give dig gode råd til valg af kød og
tilberedning. I det samlede miljøregnskab
for kvægproduktion indgår mange faktorer.
Selvom der er langt fra opdræt på den
sydlige halvkugle til os i Danmark, er
afstand ikke en klar indikator for, om et
produkt er miljøvenligt eller ej. Generelt
betyder transport ganske lidt i det samlede
miljøregnskab for en fødevare, og transport
af kød er ikke så ressourcekrævende, som
det måske lyder. Kødet modnes undervejs,
og i miljøregnskabet skal også indgå de
ressourcer, det kræver at
transportere foder til
Danmark. Kødproduktion
kræver mange
ressourcer, og det er ikke
ualmindeligt, at der går ca.
7 kg foder til 1 kg kød.

Må n e d e n s
vinder!

Hyggelige stunder i efteråret,
bør nydes med et godt glas...
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119

Bør nydes med omtanke.
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IRISH COFFEE

RUM GINGER

WHISKY NEAT

2-4 cl Tullamore
D.E.W. Whiskey
8-10 cl friskbrygget kaffe
1-2 tsk rørsukker
Flødeskum

2 cl Hansen
Golden Rum
6 cl Ginger Ale
Isterninger
Evt. en skive lime

Single Malt Whisky
Evt. isterninger

Tilbuddet gælder fra d. 1. oktober til og med d. 31. oktober. Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.
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Middag for en
Små pakker. Mindre
pakker skal gøre det
nemmere at lave mad
til en person. Samtidig
mindskes madspildet
En pakke med 500 gram oksekød kalder på kreativiteten. Bor du alene, kan
en pakke med 500 gram kød blive til
aftensmad både tirsdag, onsdag og torsdag – og måske endnu længere.
Mere end 1,5 millioner husstande i
Danmark består kun af en person. Alligevel sælger vi kødpakker med 400 eller 500 gram, som er nok til aftensmad
til familien hele vejen rundt om spisebordet. Det vil vi gerne gøre op med,
og derfor indfører fakta et koncept, der
hedder Middag for én. I al sin enkelhed er det kød i mindre pakker, end vi
er vant til fra supermarkedet. I første
omgang kan du vælge mellem otte forskellige slags kød. Vi har pakket alt fra
tykstegsbøffer til koteletter og hakkebøffer i mindre pakker, så du behøver

Målet er, at mad
skal spises, ikke
smides ud
ikke længere en stor fryser, hvis du bor
alene. Er du en del af en stor familie,
kan du fortsat handle i fakta. De store
pakker med 500 gram forsvinder ikke.
En af sidegevinsterne ved de mindre
pakker er forhåbentlig mindre madspild. I en singlehusstand smides 98
kilo mad ud om året. Det gør singlers
madspild større end gennemsnittet for
personer, der bor i en husstand med
flere end en person. De mindre pakker
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160.000

børn laver mad
med GoCook
I ugerne efter skolernes efterårsferie i oktober vil 160.000 elever
lave økologisk mad på landets
skoler med GoCook Smagekassen, som deres lærer har hentet
gratis i den nærmeste brugs eller
Kvickly. Det er Danmarks største
skoleaktivitet. Målet er blandt andet at finde ud af, om børnene
kan smage forskel på en økologisk og en konventionel gulerod.

kan forhåbentlig være med til at gøre det
nemmere at få spist op, inden maden
ikke kan holde sig længere.
Selvom madspildet er større hjemme
hos danskerne end det madspild, der
foregår i supermarkederne, tager vi også
en del af ansvaret i Coop. Vi har sat priserne ned på de varer, som er tæt på sidste holdbarhedsdato, og samtidig er vi
blevet endnu bedre til at styre vores indkøb. Det betyder, at vi mindskede madspildet med ti procent sidste år i forhold
til året før. Omregnet er 750.000 færre
pakker brød og 300.000 færre pakker
kød endt i affaldscontaineren i forhold
til året før. Det er vi stolte af, men vi hviler ikke på laurbærrene. Målet er, at mad
skal spises, ikke smides ud.
Tænk også over det selv, når du har
lavet aftensmad. Køb kun det, du skal
bruge. Her kan de mindre pakker forhåbentlig hjælpe. Har du rester, du sætter
i køleskabet, så lav en plan for, hvad resterne skal bruge til – og hvornår de skal
spises.

Brugs står for
nabohjælp

Dagli'Brugsen i Mejrup ved Holstebro har udvidet sin sms-kæde
med gode tilbud til også at indeholde beskeder, hvis byens indbyggere ser noget mistænkeligt i
byen. Der er 617 lokale kunder i
sms-kæden, og ifølge uddeler
Lars Peter Nordensgaard har butikken fået mange roser for at
stille systemet til rådighed.

Hæder til Coops
ostemand
Coops kategorichef for ost, Claus
Kolling, er ved International
Cheese Show 2015 i England
foran tusindvis af osteentusiaster
blevet udnævnt til »Guilde Internationale des Fromagers, est reconnu Garde et Jure«. Oversat til
dansk betyder det »Det internationale Ostelaug,
anerkendt ved
lov som ostens
beskytter«.
Claus Kolling har
været i branchen i mere
end tyve år og
fik anerkendelsen for sin indlevelse og passion for ost.

Svar fra Samir Hadzimahovic,
kategorichef, mejeri, æg og
fedtstoﬀer:

Hvorfor har I ikke
mælk på flasker?

?

Vi bor i Sønderborg og oplever,
at man i tyske butikker stadig
sælger mælk i glasflasker.
Der er alle slags, både konventionel og
økologisk, der ikke er homogeniseret.
Mælken smager bare meget bedre, og
derfor er vi begyndt at
købe mælk i Tyskland,
men jeg vil spørge, om
ikke også Coop kunne
begynde at sælge
glasflaskemælk igen,
da kvaliteten er meget bedre.

Det er charmerende, at man kan købe mælk
på flaske, men der er en del problemer, som
man skal finde en løsning på, før vi kan
lancere mælk i glasflasker i vores butikker. Et
par af problemerne er retursystem, tunge løft
for butiksmedarbejdere og svær håndtering
for kunden, da flaskerne kan gå i stykker.
Vi har dog mælk, som til dels opfylder de
ønsker, du har. Vi har lanceret mælk fra De
5 Gaarde, som hverken er homogeniseret
eller standardiseret, og som er så god, at den
næsten fortjener en glasflaske.

Muzak er ikke
moderne

CLAUS MOLBO,
SØNDERBORG

SuperBrugsens marketingchef
Martin Dalsgaard Andersen svarer
i Samvirke august på, hvorfor SuperBrugsen er begyndt at bruge muzak. Jeg
savner dog en bedre begrundelse end blot
modernisering. For hvordan kan det være
modernisering at indføre muzak i Super-

?

SOMMER
2016
ÅRETS STØRSTE

brugsen? Det er da et tilbageskridt, at jeg og
andre skal generes af muzak, når vi handler.
KLAUS KILDEMOES, JYDERUP

Svar fra Martin Dalsgaard Andersen,
marketingchef, SuperBrugsen:

Jeg tror, vi alle har oplevet, at musik kan
bruges på forskellige måder i butikker.
Derfor er vi forsigtige med dette. Vi har
tænkt meget over det og testet det nøje af,
herunder musikgenre, lydniveau og sted
i butikken. Vi har arbejdet tæt sammen
med et af Danmarks dygtigste firmaer
på området og har spurgt et bredt udsnit
af vores kunder om deres oplevelse med
musik i vores butikker. Erfaringerne viser,
at størstedelen af vores kunder faktisk føler
sig bedre tilpas i de butikker, hvor der er
en smule dæmpet musik i udvalgte zoner.
Derfor har vi valgt at indføre det i en række
af vores butikker, men det er vigtigt at
pointere, at vi har krav til, bl.a. hvilken type
af musik der afspilles og lydniveauet, så vi
netop undgår »muzak«. På samme måde
har vi bevidst fravalgt støjende afbrydelser
med lydreklamer.

SPAR

800,PR. PERSON
+ BØRNERABAT

BOOK-TIDLIG-RABAT

Der tages højde for prisændringer og evt. trykfejl.

MALTA, TENERIFE OG
“DET GRÆSKE CARIBIEN”
Solsikker sommer for alle
Vi har udvalgt 3 spændende rejsemål og de
bedste hoteller til din sommerferie 2016. Bestil senest 14/10 2015 og spar 800 kr. pr. person
+ børnerabat på 7- og 14-dages charterrejser.
Tilbuddet er inkl. direkte fly tur/retur, danske
rejseledere og indkvartering på min. 3-stjernet
hotel.

Solsikre Malta ligger kun 3 timer fra Danmark.
Med et skønt klima, blå laguner og lækre
strande er Malta et sikkert sommerhit.
Genoplev solskinsøen Tenerife med FolkeFerie.dk. Bo på vores populære hotel Atlantic
Holiday Centre i første parket til Atlanterhavet.
Vejret på Tenerife er skønt om sommeren med
en gns. temperatur på 28 grader.

NYHED: Oplev kystbyen Sivota - en af de
smukkeste destinationer i Grækenland. Sivota
kaldes for “Det Græske Caribien” og ikke uden
grund - kridhvide strande, krystalklart hav og
hoteller i topklasse lige ved havet.
Læs mere om tilbuddet på
www.folkeferie.dk/samvirke

Tilbuddet gælder nybestillinger fra den 25/9 – 14/10. Oplys koden ’sam800’ ved bestilling på tlf. 70 30 10 70 eller på www.folkeferie.dk/samvirke

Flere
donerer pant

Donationerne er steget måned
for måned på flaskeautomaternes donationsknap, siden Coop i
maj søsatte kampagnen »Gi’
en«. Hos Irma donerer kunderne
3,6 procent af den samlede flaskepant, mens Kvickly med cirka
12 kroner i gennemsnit er den
kæde med størst værdi pr. tryk.
Alle kæder har dog betydelig
fremgang. Dagli'- og LokalBrugsen, SuperBrugsen og Kvickly
samler ind til Røde Kors, mens
Irma samler til Dyrenes Beskyttelse og fakta til Hus Forbi.

Irma åbner
minibutik

Kaffen fra Kenya forventes at
være i butikkerne før årsskiftet

Kenya får kafferisteri
med hjælp fra Coop
Afrika. Nyt partnerskab sikrer bedre pris til den kenyanske
kaffebonde og kvalitetskaffe til den danske forbruger
TEKST: MARIA SØNDERBY OG FLEMMING JØRGENSEN

Coop har indgået et historisk partnerskab med 3,5
millioner kenyanske kaffebønder. Aftalen betyder,
at kaffebønderne og Coop etablerer et fælles selskab, African Coffee Roasters Ltd.
I kaffeproduktion er der normalt en række fordyrende og forsinkende mellemled fra kaffebonden
til den danske kaffedrikker. Det fællesejede selskab udfordrer denne traditionelle måde ved at
springe mange mellemled over. Resultatet er, at de
kenyanske bønder vil få bedre priser og hurtigere
betaling for deres varer – og Coops kunder får
kvalitetskaffe til en god pris.
De første leverancer af kaffe kan være i Coops
butikker inden udgangen af 2016, og målet er at
levere 2000 tons kaffe om året direkte til hylderne
i Coops 1200 butikker i Danmark.
Coops formand Lasse Bolander finder det vigtigt,

at den vestlige verden bidrager til at udvikle det
afrikanske kontinent. I dag udgør afrikanske fødevarer kun tre procent af verdenshandlen.
»Afrika har ekstremt store muligheder. Den mest
effektive måde at udvikle kontinentet er gennem
handel, der kan være til fordel for begge parter.
Det er præcis, hvad vi opnår med denne aftale,«
forklarer Lasse Bolander.
Coop har de senere år for alvor satset på import af
fødevarer fra Afrika med Coops egen produktserie
Savannah, der blandt andet har grønne bønner fra
Kenya, yoghurt med frugt fra Uganda, chokolade
fra Ghana og oksekød fra Namibia. Sidste år lå
Coops omsætning på Savannah på cirka 100 millioner kroner. Savannah-varerne er med til at sikre
afrikanske småbønder en indtjening, der er 30
procent højere, end den ellers ville have været.

Lille Irma er et nyt nærmarked og
Irmas bud på fremtidens lokale
madbutik. Butikken går mod tidens tendens om at gøre små
butikker til kiosker og har stort
udvalg af økologiske varer, friske
varer samt en stor frugt & grøntafdeling. Butikken er udviklet i tæt
samarbejde med de kommende
kunder, og kunderne vil fortsat
blive indbudt til dialog hver uge.
Den første Lille Irma er åbnet på
Østerbrogade 52 i København og
vil hen over de næste to år blive
fulgt af 15-20 andre i København.

Roser til
Änglamarkbodylotion

Forbrugerrådet Tænk har testet
54 bodylotions og kalder på den
baggrund Änglamark Bodylotion
for et godt valg, fordi denne bodylotion er fri for en række problematiske kemikalier. Tænk hæfter
sig endvidere ved, at Änglamark
Bodylotion er svanemærket og
mærket med Astma-Allergi Danmarks Blå Krans.

D E T S K E R S E N E R E PÅ Å R E T

Oktober-november/GoCook

I skolekøkkener landet over er 160.000 børn
i gang med at snitte og hakke som en del
af undervisningsforløbet GoCook. Målet er
at give børn og unge gode oplevelser med
mad. Coop har stillet materiale og økologiske
råvarer til rådighed.
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Oktober/Økologiske helte

På Øko-Superhelteskolen vil lokalområdets børn
blive uddannet til en hær af Øko-Superhelte og
blive udstyret med frøbomber og viden til at deltage
i kampen for mere økologi. Superhelteskolen er
flere steder i Vestdanmark i oktober. Se hvor på
coopforum.dk/oekotour2015

Oktober-november/Smør madpakker

Børn i 1.-3. klasse går på opdagelse i madjunglen
og lærer at smøre deres egen madpakke sammen
med Sebastian Klein. Undervejs på dagen arbejder
børnene med sunde råvarer og fremstiller deres
eget pålæg. Se hvor på coopforum.dk/smoer-dinmadpakke-med-sebastian

Kommer mønstergarnet tilbage?

Kras lugt fra
burgerboller

Jeg strikker mange strømper og
har købt mit strømpegarn i Coop,
da det er det bedste. Derfor vil
jeg spørge, om ikke jeres mønstergarn fra
Lane Cervinia Tellegno (70 procent uld, 30
procent polyamid) kommer igen? Jeg har
efterhånden været i mange Coop-butikker
uden held.

Vi har lige holdt et par børnefødselsdage, hvor vi har serveret
mange burgere og hotdog lavet
med brød fra Coop. Jeg varmede både
burgerbollerne og brød til hotdog i ovnen.
Da jeg åbnede den varme ovn, kom der
en enormt stærk og kras luft ud. Den rev i
øjnene og trak tårer! Hvad i alverden er der
i jeres brød?

?

INGE!LISE HYLDAHL, HOLSTEBRO

?

LOUISE RASMUSSEN, HUMLEBÆK

Svar fra Signe Holm,
indkøbsassistent, bo, idé og børn:

Svar fra Thomas Møller-Larsen,
kategorichef, bager og brød:

Vi har på grund af manglende salg været
nødt til at udmelde mønstergarn. Coops
salg af mønstergarn var for lille.

Før vores burgerboller pakkes, sprayes
de med en alkoholopløsning for at øge
holdbarheden på produktet. Denne alkohol
kan i nogle tilfælde svagt anes, når man
åbner posen, men lugten bør under ingen
omstændigheder være til stede, når produktet er blevet opvarmet i ovnen. Uden
oplysninger om det præcise produkt eller
en holdbarhedsdato kan vi ikke finde frem
til den specifikke produktion. Derfor kan vi

INFLUENZA KAN
VÆRE ALVORLIGT

kun formode, hvad der kan være årsagen til
den afvigende/ubehagelige lugt. Det kunne
være, fordi der under produktionen er kommet et stop, hvor produktet står stille under
spraydyserne og dermed ved en fejl får tilført
for meget af denne alkoholopløsning. Det er
naturligvis en fast procedure, at disse brød
efterfølgende frasorteres, og det er meget
beklageligt, at det tilsyneladende ikke er sket
i
dette tilfælde.
Vi beklager din
meget uheldige
oplevelse med vores produkt. Vores
leverandør er naturligvis informeret
om reklamationen,
så der fremadrettet vil
være øget
fokus på at
undgå en
lignende
situation.

MEN DET ER LET AT BESKYTTE
SIG MED EN VACCINATION
Hvert år dør mellem 1000 og 2000 personer på
grund af influenza. Er du + 65 år, gravid, eller lider
du af bestemte sygdomme, er der større risiko for
at blive alvorligt syg, hvis du får influenza. Også
selv om du føler dig frisk i hverdagen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret.
Bliv vaccineret hos din læge eller hold øje med
vaccinationstilbud i dit lokalområde.
Se mere på www.beskytdigmodinfluenza.dk

VACCINATION

I
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FLU ZA
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CCI
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N AT

IO

ANBEFALES HVIS DU ER:

OVER 65 ÅR
GRAVID EFTER 12. UGE
SVÆRT OVERVÆGTIG
(BMI > 40)

HVIS DU HAR FX:

HJERTE-KAR-SYGDOMME
DIABETES
KOL ELLER ASTMA
ANDRE SYGDOMME
- SPØRG LÆGEN

TIL KRYDDERURTER
Biodynamisk. En anelse kamille-, mælkebøtte-,
røllike- og brændenældeblomsterkompost og et stænk
kisel sendes med i hver krydderurt fra Kiselgården
TEKST: INGER ABILDGAARD
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Koriander fylder godt i
Kiselgårdens produktion
af krydderurter. I dag
sender Ejgil Rasmussen
90 kasser til Coop
OKTOBER 2015 • SAMVIRKE.DK
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Under halvtaget og i ly
af en kraftig vinplante
rører Lis Rasmussen kisel
og vand sammen med
en stok, der hænger fra
loftet og når ned i tønden.
Kisel er et præparat af
kvartskrystaller

KEND
KRYDDER!
URTERNE

Potterne gøres klar til såning

Salvie

D

et er en varm, overskyet onsdag i midten af Til Coops butikker har Ejgil Rasmussen
august, og det er snart bladdag. Det kan i dag pakket 48 kasser timianplanter og
man læse i den opslåede biodynamiske ka- 90 kasser korianderplanter. Vi skridter
lender inde i drivhuset hos krydderurteavler plantegeledderne af i et af de lange
Ejgil Rasmussen ved Ugerløse på Vestsjælland. Ejgil drivhuse, som Ejgil Rasmussen har bygRasmussen lader højre hånds pegefinger glide ned over get med egne hænder. Han præsenterer
datoer med symboler, der viser, hvordan månen og pla- urterne som sine timianbørn og korianderteenagere.
neterne Jupiter, Merkur, Venus,
Potternes bund
Mars og Neptun står på himlen
overrisles af et
og påvirker væksten ifølge de
vandingsanlæg
biodynamiske principper. Finmed cirkulerengeren stopper ud for datoen den
Ejgil Rasmussen, Kiselgården
de,
genanven12. og ordet bladdag, der begynder klokken 19 og varer to døgn. Det er gunstige dage til deligt vand tilsat kisel, som Lis her til
at så flere af de krydderurter, der står tæt som en grøn morgen har rørt ud i en dyb trætønde.
Kisel er et præparat af kvartskrystaller,
armé i drivhusene rundt om ham.
»Det er astrologi for planter, og det virker,« siger Ejgil der indgår i den biodynamiske dyrkning. Ejgil Rasmussen kalder det for
Rasmussen.
»Jeg har set eksempler på 18-20 procent merudbytte mineralsk solskin. Det giver velsmag og
sødme, er næringsholdigt og stimulerer
ved at så på gunstige dage,« fortæller han.
Ejgil og Lis Rasmussen har drevet Kiselgården efter modningen, forklarer han.
biodynamiske principper i 30 år. De sidste 25 år har
de solgt grøntsager og krydderurter først til Irma og Vi var ildsjæle. Ejgil Rasmussen var
siden til butikker i hele Coop. Et af de store drivhuse udlært gartner og 22 år, da han tog et
har de fyldt med specielle krydderurter til restauranter ophold på den nu nedlagte og åbne
som Noma, Relæ, Geranium og Manfred og den lokale højskole Søtoftegård ved Ringsted. Her
Elmely Kro. Her gror bronzefennikel med blade, der hørte han om biodynamisk landbrug,
ligner filigrantynde metaltråde, ærteskud med spæde antroposofi og den østrigske filosof
blade, rød spinat og hurtigtvoksende tallerkensmæk- Rudolf Steiner og blev så inspireret, at
kere, der skal sås hver uge. De skal være unge, når de han fortsatte på højskolen i 15 år som
sendes af sted til restauranterne, ellers bliver de mønt- underviser og gartner. Lis mødte han
formede grønne blade for store til de tallerkener, de på højskolen, hvor hun også underviste.
skal ende på.
For 30 år siden købte de Tidselbjergga-

Det er astrologi for
planter, og det virker
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Citronbasilikum

Opalbasilikum

Rosmarin

Koriander

BUTTERDEJSFLAN
MED KARTOFLER OG URTER
Nem og dejlig frokostret – kan også skæres i små
stykker og serveres som snack.
Til 4 personer
1 rulle butterdej fra køl
Ca. 100 g cremefraiche
38%
300 g kartofler
Salt og peber
Topping:
Urter, for eksempel dild og
kørvel
Rosépeber
Læg små stykker
gedeost på den nybagte
flan, og dryp lidt honning
henover.

1. Sæt ovnen på 200 grader.
2. Rul dejen ud på en bradepande, og prik huller i
dejen med en gaffel.
3. Fordel cremefraiche på dejen.
4. Skær kartofler i helt tynde skiver, og fordel
dem over hele dejen.
5. Krydr med salt og peber.
6. Sæt kartoflerne midt i ovnen, og bag dem, til
de er gyldne. Kig efter 20 minutter.
7. Allerede efter 10 minutter skal du muligvis
prikke hul på dejen et par steder, hvis den hæver
voldsomt op (det er jo butterdej).
8. Tag flanen ud, drys urter og rosépeber på, og
server den varm.
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SPICY FLÆSK
MED URTESALAT
OG NUDLER

Lidt som i Thailand spiser vi
buketter af dejlige urter til maden.
Til 4 personer
800 g stegeflæsk i skiver
1 tsk. fint salt
2 spsk. rørsukker
1-2 tsk. chiliflager
250 g fuldkornsnudler
Fire små håndfulde urter, for
eksempel thaibasilikum, rød
basilikum, koriander
1 lime
1 spsk. sesamolie
1. Sæt ovnen på varmluft og 200
grader.
2. Læg flæsk på en bradepande med
bagepapir. Drys med salt på begge
sider.
3. Steg flæsket, til det er gennemstegt.
Begynd at kigge efter 15 minutter. Det
plejer ikke at være nødvendigt at vende
på flæsket, men hold øje, og vend det,
hvis bunden ser ustegt ud. Når flæsket er
tæt på færdigt, drysser du sukker og chili
hen over flæsket og steger videre indtil
godt gyldent.
4. Kog nudler efter anvisning.
5. Server flæsket med nudler og urter.
Dryp limesaft og sesamolie hen over
nudler og urter.

ard ved Ugerløse, døbte den om til Kiselgården og begyndte deres biodynamiske landbrug med 70 køer, kvier og
kalve og levering af økologisk mælk til
Arla. De var med til at stifte Økologisk

dig ved store Merløse på Midtsjælland,
og alle fire børn, Gaia, Kira, Laila og Ask,
har gået på den.
»Vi var ildsjæle uden lige. Der var ikke
det, vi ikke kunne finde på. Vi skulle
jo lige se, om det
overhovedet kunne
lade sig gøre, og det
kunne det,« siger
Lis Rasmussen.
De to har i dag
trukket sig tilbage fra Kiselgården og
bor i et flaskegrønt træhus, som Ejgil
har tegnet og bygget på et hjørne af
grunden bag drivhusene. Den gule Kiselgård med grønne vinduesrammer

Vi var ildsjæle uden lige, der var
ikke det, vi ikke kunne finde på
Lis Rasmussen, Kiselgården

Landsforening og tog initiativ til etablering af Rudolf Steinerskolen Freja Skolen, da det første af børnene, Gaia, var
vokset ud af barnevognen og nærmede
sig skolealderen. Skolen ligger der sta-
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og rødt teglstenstag er overladt til det
yngste barn Ask og svigerdatteren Amy.
Nu er det dem, der dyrker biodynamiske grøntsager og leverer dem til blandt
andet Aarstidernes grøntsagskasser. Lis
og Ejgil koncentrerer sig om krydderurterne.

Den bløde potte. Måske kender du Kiselgårdens krydderurter med den bløde,
grålige potte, der er speciel for Kiselgården. Den er fremstillet af presset spagnum og træfiber, er let nedbrydelig, og
kan plantes sammen med krydderurten
hjemme i krukken eller køkkenhaven.
Ejgil og Lis Rasmussen har tidligere

SALTE SNEGLE MED URTESMØR
Server lune til en kop te eller som brød til suppen.
Eller send med i madpakken.
Ca. 16 snegle
50 g smør
2,5 dl mælk
1 tsk. fint salt
25 g gær
100 g grahamsmel
Ca. 300 g hvedemel
Fyld:
100 g smør
1 dl hakket persille
2 spsk. hakket rosmarin,
timian eller oregano

Spar

1. Smelt smørret i en gryde, og hæld det op
i en skål.
2. Hæld mælk og salt heri, og rør rundt.
3. Smuld gær heri, og rør rundt.
4. Rør mel heri lidt efter lidt, indtil du har en
blød men sammenhændende dej.
5. Start med grahamsmel.
6. Dæk skålen med dej med film eller
viskestykke, og lad dejen hæve i 45 minutter.
7. Rør smør og urter sammen.
8. Rul dejen ud til en firkant, cirka 40x25 cm.
9. Smør dejen med smør, og rul den sammen
som en roulade fra den brede side.
10. Skær i 16 skiver, og sæt dem i forme.
Gerne metalforme.
11. Lad sneglene efterhæve i cirka 40
minutter.
12. Sæt ovnen på 200 grader.
13. Bag sneglene gyldne. Hold øje med
dem efter 15 minutter.
14. Afkøl dem på rist.

Lav en kop te
af citronverbena,
og server den
til sneglene.

20% på alle

Rhône vine*
Vinene fra Côtes du Rhône er danskernes foretrukne franske rødvin. De er fyldt
med saft og kraft, er fantastiske til det danske køkken, og er særdeles velegnede
til hyggestunder sammen med venner og familie.

– når livet skal nydes.

facebook.com/
rhonevine

VIN

D

Him
m
stu elske
nde
r!

Stor Rhône
konkurrence
VIND et ophold på Falsled Kro for
2 personer, middag hjemme med
Rhônevine til eller Rhônevine til
din vinkælder.
Værdi i alt 28.000 kr. Konkurrencen
løber fra 3. juni til 15. december 2015.

Scan QR koden eller deltag
i konkurrencen på
www.vindrhone.dk

*Tilbuddene er gældende i SuperBrugsen og Kvickly
i uge 40 til 44 med forbehold for udsolgte varer.

rhonevine.dk

Ejgil Rasmussen har egenhændigt bygget alle
Kiselgårdens drivhuse. Her mønstrer han sine rækker
med timian

brugt røde lerpotter, men måtte erkende,
at det ikke var realistisk at skabe et genbrugssystem af potter. Kunderne blev
faktisk lidt irriterede over at ophobe
urtepotterne hjemme under køkkenvasken og fik dårlig samvittighed over, at
de stod der til ingen nytte.
Emballagen på krydderurterne viser
et 20 år gammelt foto af Lis og Ejgil i

Jeg kan lide grønt.
Det er jo håbets farve
Eigil Rasmussen, Kiselgården

et af drivhusene. Ejgil i en grøn T-shirt,
som er typisk for ham. Træhuset, han
bor i, og peugoten har samme farve.
»Jeg kan lide grønt. Det er jo håbets
farve,« siger Ejgil Rasmussen.
Emballagen fortæller ikke om de
biodynamiske principper. Det er økologien, der lægges vægt på, og krydderurterne er jo både økologiske og biodynamiske. Lis og Ejgil har accepteret, at
der ikke kan lægges lige meget vægt på
begge dele. Det er vanskeligere at kommunikere den biodynamiske del end
den økologiske, og under alle omstændigheder er det svært at kommunikere
begge dele på samme emballage. Men
hver lille biodynamisk krydderurt fra
Kiselgården er vandet med et stænk
kisel og rummer en knivspids kompost
af røllikeblomst, mælkebøtteblomst,
kamilleblomst og blomstrende brændenælder, der blandes i jorden i små
doser. Til fem kubikmeter jord er det
en teske livskraft, som Ejgil Rasmussen
kalder det.

•
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MYNTE- OG CHOKOLADEKAGE
Intet bagepulver. Kort tid i ovnen. Resultat: Dejligt klæg
chokoladekage med smag af mynte.
1 kage (ca. 10 stykker)
150 g smør
3 dl (270 g) sukker
1 dl (45 g) kakao
2 tsk. vaniljesukker
2 spsk. finthakket mynte
2 mellemstore æg
2 dl (120 g) hvedemel
Myntesukker til drys:
2 spsk. sukker blandet med
1 spsk. hakket mynte

1. Sæt ovnen på 175 grader.
2. Smelt smørret i en gryde. Rør sukker
og kakao ud heri.
3. Kom blandingen i en skål. Drys mynte
heri. Rør nu et æg ad gangen i dejen,
og afslut med melet. PS. Der skal ikke
bagepulver i denne dej.
4. Smør en springform på cirka 24
centimeter, og drys med mel, rasp eller
sukker.
5. Kom dejen heri, smør ud og bag
kagen midt i ovnen i 20 minutter. Tag ud
og afkøl på rist.
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Havnen I Kiel

ALTID ET GODT REJSETILBUD
Risskov Bilferie har stor erfaring inden for kør
selv-rejser og har et bredt udvalg af bilferier i alle
prisklasser – alle skal have råd til ferie og få et afbræk
fra hverdagen.
Risskov Bilferie har fordelagtige aftaler med hoteller og
samarbejdspartnere for altid at have et godt rejsetilbud klar til jer, og der er altid lidt ekstra inkluderet i opholdet – fx vinsmagning, entré til lokale seværdigheder
eller en velkomstdrink. Kører I over grænsen på ferien
18 år, ved færgeoverfart til Tyskland får I en kasse
sodavand i Bordershop – og selve færgeoverfarten kan
I sågar også få rabat på gennem Risskov Bilferie.
Det kan ikke betale sig at blive hjemme!

NATURSKØNT SØOMRÅDE

RINGHOTEL SEEHOTEL SCHWANENHOF****
Seehotel Schwanenhof ligger i byen Mölln – en by
man ikke kan lade være med at forelske sig i. Byen
ligger i et smukt sølandskab mellem to søer, og har
en hyggelig middelalderlig bykerne med mange små
skønne butikker. På hotellet, der ligger direkte ned
til søen Schulsee, er der lagt op til en spændende og
genopladende ferie.

Pris med rejsekode kr. 649,SPAR kr. 221,-

Pr. person i delt dobbeltværelse
Prisen gælder 07.10.15 - 28.04.16
Miljøtillæg 2 EUR/døgn

DEJLIGE VESTJYLLAND

HOTEL RINGKØBING***
De brostensbelagte gader i den gamle købsstad Ringkøbing
byder jer velkommen til en hyggelig miniferie i charmerende
omgivelser. Hotel Ringkøbing ligger i centrum af byen på
Torvet i en smuk gammel bindingsværksbygning. Og fra
hotellet er der blot 500 m til den smukke natur ved Ring-

Pris med rejsekode kr. 699,SPAR kr. 651,-

Pr. person i delt dobbeltværelse
Prisen gælder søndag-onsdag indtil 19.12.15
• torsdag-lørdag mod tillæg
Miljøtillæg 55 DKK/døgn

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2x morgenbuffet
2x2-retters menu/buffet
Gratis internet og parkering
Centralt i Ringkøbing

JULEMARKED I KIEL

NORDIC HOTEL ASTOR***
Tysklands største færgehavn ligger i Kiel og her forenes
maritim livsfølelse og byliv, kultur og historie. Herudover er
Kiel en yderst populær indkøbsby. Bo centralt på Nordic
Hotel Astor under jeres ophold og nyd den smukke udsigt
under morgenmaden. Hvis I er hurtigt ude, kan I nå at
booke jeres ophold under det populære julemarked i Kiel.

Pris med rejsekode kr. 749,SPAR kr. 214,-

•
•
•
•
•

2 overnatninger
2x morgenbuffet
1x 2-retters menu (dag 1)
Gratis internet og parkering
Smuk beliggenhed ved sø

Pr. person i delt dobbeltværelse
Prisen gælder 04.10 - 15.12.15

Ringhotel Seehotel Schwanenhof

SAMVIRKE LÆSERREJSE
Tilbuddet gælder alle Samvirkes læsere!

•
•
•
•
•

3 overnatninger
3x morgenbuffet
Te- og kaffe faciliteter
Gratis internet
Centralt i Kiel

Ringhotel Seehotel Schwanenhof

Bestil nu på www.risskov-bilferie.dk
eller på tlf. 70 22 77 17 (hverdage 9-17 • weekend 10-15)
Husk rejsekoden: SAMVIRKE
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250 g nudler
1 dåse kokosmælk
3 spsk. jordnøddesmør
1 økologisk lime
Sojasauce
Koriander

1. Kog nudler efter anvisning på
emballagen.
2. Kom kokosmælk og
jordnøddesmør i en gryde og
rør sammen. Lad simre i to
minutter.
3. Kom lidt reven limeskal og
al saften heri. Smag til med
sojasauce.
4. Afdryp nudler, men gem
kogevandet. Vend nudler med
sauce og spæd evt. op med
kogevand. Server med et drys
koriander.

Grannåleboller og
andre kager

Kan du huske blåskimmellagkagen med skovsyre, grannålebollerne eller cigaren? Så har du
garanteret hygget dig i sofaen foran Den Store
Bagedyst i DR 1 og set Tobias Hamann vinde
både Den Store Bagedyst 2014 og juleudgaven
Den Store Jule- og Nytårsbagedyst 2014. Tobias
Hamanns kageopskrifter, både de meget specielle og de traditionelle, kan findes i hans bog:
Klassisk Tobias, og han har gjort sit bedste for,
at alle
kan være
med til de
klassiske
kager og
få lyst til
at udfordre sig
selv. Bogen kan
købes i
boghandlen for
cirka 250
kroner.
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52%

af danskerne foretrækker filterkaffe,
15% foretrækker stempelkaffe, 12%
er til kaffe fra espressomaskiner,
11% vil helst have kapselkaffe, og
8% foretrækker instant
kaffe/pulverkaffe.

Vidste du at...

Fedtindholdet i osten er
vigtigt for, hvor meget osten
flyder ud, og hvor elastisk
den bliver, fordi fedtet under
bagningen holder på fugten i
osten. Hvis du vil have
elastisk og flydende ost på
din pizza, skal du bruge en
ost med højt fedtindhold.

Kilde: Analyseinstituttet Norstat Danmark for Nespresso

Min kone er bange for at splitte en kylling ad,
men hvad kan der gå galt? Der er jo ikke noget
hygiejnisk farligt ved at partere en kylling.
Kenneth Højgaard, kok, Københavns Madhus

G

TIL 4 PERSONER

VERIN

NUDLER PÅ 5 MINUTTER
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TORO BAJOZ

”Ugens vin”
i Søndagsavisen
27.09.2015
Server til retter
med vildt eller
rødt kød.

Server til fyldige
retter eller
modne oste.

1 flaske

50,Literpris 66,67

1 flaske

69,Literpris 92,00

TORO BAJOZ

Vinene fra Toro distriktet, der ligger i det nordvestlige
hjørne af Spanien, er en lille velbevaret hemmelighed.
Kvaliteten i vinene har altid været i top, men alligevel
ligger det fremragende distrikt stadig lidt i skyggen af
det nærliggende og mere berømte Ribera del Duero.

Tilbuddet gælder 01.10.2015 til 31.10.2015
Ikke alle varianter føres i alle butikker. Der tages forbehold for udsolgt varer.

Follow
Pagos media
del Rey on social med
Follow Pagos del Rey
on social

klumme

Er jeg en dårlig sidemand?
Jeg har det svært med at køre i bus. Ikke så
meget, fordi dørene skriger så forfærdeligt,
hvis der er tale om et køretøj af ældre dato.
Heller ikke så meget på grund af lugten,
der kan føles tung i næseborene, hvis temperaturen bliver lidt for sommerlig. Nej, jeg
bryder mig ikke om at køre i bus, fordi jeg
har svært ved at finde ud af, hvad der er
rigtigt og forkert, når det kommer til den
kunst, det er at sidde ved siden af én, jeg
ikke kender. Misforstå mig ikke. Det kan
helt sikkert være hyggeligt at nyde turen
fra A til B med en sidemand, og jeg har faktisk ikke så meget imod at gnide lår med
en fremmed. Det bliver bare rigtig hurtigt
akavet, og jeg har lidt på fornemmelsen, at
personen, jeg ender ved siden af, synes det
samme.
Lad mig give et eksempel: Forleden fik
jeg selskab af en nydelig fyr i bussen på vej
til arbejde. Først tøvede han lidt, da han så
det tomme sæde ved siden af mig, men så
overtalte hans morgentrætte ben ham alligevel, og i godt og vel fem minutter delte
vi dobbeltsædet oppe bag chaufføren. Jeg
prøvede, så godt jeg kunne, at være en god
sidemand. Med armene klistret tæt ind til
kroppen og benene i en vinkelret position
forsøgte jeg at fylde mindst muligt – og det
er da service! Men så skete det alligevel.
Vores ben strejfede hinanden i en hård opbremsning, og han besluttede at tilbringe
resten af turen stående i midtergangen.
»Åh nej,« tænkte jeg. »Har jeg mascara i

AF MIKKEL STUBBE TEGLBJÆRG

FORBRUGER#
Jouw, hun er gensplejset
det er rigtigt, men til
gengæld giver hun 100
gange så meget mælk.
Kopattesalve
Fluepapir
TOTAL
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79,95
38,95
118,90
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panden? Lever min deodorant ikke op til
det, en deodorant nu engang skal? Eller var
det sidste sprøjt parfume mon en tand for
meget?« Spørgsmålene hobede sig op.
Men så slog det mig, at han jo nok bare
var genert, den stakkels sidemand. Og
at jeg med mine panisk stive lemmer
og anstrengte ansigtsudtryk nok heller
ikke var så hyggelig at dele sæde med,
når alt kom til alt.
Desværre er det ikke første gang,
en sidemand er flygtet, og jeg må ærligt indrømme, at det tærer lidt på
min selvtillid. Så indtil der tilbydes et
»busture for dummies«-kursus i en by
nær mig, vil jeg fremover sætte mig
for mig selv med min store taske på sædet
ved siden af for at signalere, at jeg er et socialt akavet menneske, når jeg kører med
det offentlige. Det er lettere end at skulle
balancere på en balde for ikke at ramme
ham eller hende, der sidder ved siden af.
Min taske dømmer ikke. Og jeg slipper for
at spekulere på, om min personlige hygiejne er god nok. Til gengæld kan min taske
hverken smile eller snakke om vejret. Det
kan jeg godt komme til at savne lidt på de
længere ture med bussen.

•

Emma Libner er ud over at være dygtig til at
balancere på en balde også journalist på Samvirke

Men så skete
det alligevel. Vores
ben strejfede
hinanden i en hård
opbremsning

D!e "#$r på %&'

FRI FRAGT ved
køb over 400 kr.*

Levering
1-3 hverdage*

Få point og
betal med point
på coop.dk
– alle årets dage

Gratis retur
til 700 butikker*

ARKITEKTTEGNEDE
FDB-MØBLER
D()%t i 1950’*% – +,) -./e 01

1.500,MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS FRA
Medlemsrabat fra

2.299,400,-

MEDLEMSPRIS FRA
Medlemsrabat fra

Jørgen Bækmark J80 og J81

Poul M. Volther C28

Den klassiske spisebordsstol med fletsæde.
Designet i 1950’erne– stadig aktuel i dag.
J80 er uden armlæn – J81 er med.
Pris ikke-medlemmer fra 2.699,-

Funktionelt, cigarformet og massivt spisebord
af designeren bag den kendte Corona-stol.
Fås i to størrelser.
Pris ikke-medlemmer fra 6.999,-

MEDLEMSPRIS 1.299,Medlemsrabat
400,-

MEDLEMSPRIS FRA 649,Medlemsrabat
250,*Undtagen varer der kræver særlig håndtering pga. størrelse eller vægt.

5.499,1.500,-

Eivind A. Johansson J67

Mogens Koch
bogkasse

Designet i 1957 - en fin balance
mellem let og tung, feminin og
maskulin. Fås i bøg og sort.
Pris ikke-medlemmer 1.699,-

Dansk design
fra 1940’erne
- elsket verden over.
Fås i 2 dybder.
Pris ikke-medlemmer fra 899,Sokler kan tilkøbes
fra 249,95

250,-

MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS FRA 1.299,Medlemsrabat fra
200,Poul M. Volther D20
Klassisk sofabord med Volthers
kendte rundstokke. Enkelt, æstetisk
– og i flotte farver.
Pris ikke-medlemmer fra 1.499,-

Medlemstilbuddene gælder fra 30. september t.o.m. 31. oktober 2015 – så længe lager haves

EFTERÅRSTILBUD !l "#$n
M% &'()
*+

16 ,1.450,-

1.700,-

MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

549,1.450,-

MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

249,95
250,-

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

799,1.700,-

Gense Fuga bestiksæt

Soehnle Easy Fit badevægt

Dragon elpejs

Det kendte Tias Eckhoff-design fra 1962.
Gaveæske med 16 dele.
Pris ikke-medlemmer 1.999,-

Flot design og stort letlæseligt display.
3 års garanti.
Pris ikke-medlemmer 499,95

Hyggepejs med flammespil og 2-trins varmeblæser. 1800 Watt. Kan opvarme op til 50 m2.
Pris ikke-medlemmer 2.499,-

38%

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

369,230,-

Vinduestørrer
Undgå striber på vinduer, spejle
og vægge på badeværelset.
Pris ikke-medlemmer 599,-

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

399,250,-

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

SET PÅ
TV

649,350,-

Tørrestativ – Pegasus 200 Deluxe

Strygebræt

Masser af tørreplads. Med smarte
strømpeholdere, klemmepose, 5 bøjler
og underlag til liggetørring.
Pris ikke-medlemmer 649,-

Ekstra stort letvægtsstrygebræt med shoulder
fit og flytbar strygejernsbase. Airboard Deluxe
XL med 5 års garanti.
Pris ikke-medlemmer 999,-

2.199,1.300,-

Singer Confidence 7465 symaskine

35%

SET PÅ
TV

MEDLEMSRABAT

1.300,MEDLEMSRABAT

Med 50 sømme, 2 x 1-trins knaphuller og
variable nålepositioner.
Pris ikke-medlemmer 3.499,-

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat
Singer 1507 symaskine
Super begyndermaskine med
7 sømme, flere funktioner og tilbehør.
Pris ikke-medlemmer 1.099,-

D.e /01r på 234

699,400,-

FRI FRAGT

900,-

VED KØB OVER 400 KR*

Fås i %& ' ƕ)

Georg Jensen
Damask Krystal lamper
Designet af Vibeke Klint.
Vælg mellem pendel,
standerlampe, bordlampe
og bordlampesæt.
Pris ikke-medlemmer
fra 1.099,-

MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS FRA
Medlemsrabat

799,900,-

Royal Sleep Moskusdun helårsdyne
Luksuriøs og allergivenlig dyne med fine moskusdun i blød bomuldsvår. Fås i 135 x 200 og
135 x 220 cm. Pris ikke-medlemmer fra 1.699,-

OP TIL

760,-

MEDLEMSRABAT

599,-

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

299,300,-

Golden Dream Moskus pude
En drøm af en pude med nye hvide
moskusdun. 60 x 63 cm.
Pris ikke-medlemmer 599,-

GEORG JENSEN DAMASK KRYSTAL LAMPER

50%

MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS FRA

MEDLEMSPRIS FRA 249,95
Medlemsrabat op til
500,Høie Paris sengesæt
Elegant design i 100 % blød bomuldssatin.
Fås i flere størrelser – i creme, hvid, sand eller blå.
Pris ikke-medlemmer fra 499,95

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

399,400,-

Høie Vinterrose uldplaid
Jacquardvævet skøn plaid i 100 % ren ny uld.
Woolmark-certificeret. Fås i 3 farver.
Pris ikke-medlemmer 799,-

400,-

MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS 149,95
Medlemsrabat
100,Zone Lines puder
Flot grafisk pude i slidstærk kvalitet.
Fås i flere farver. 10 x 40 x 60 cm.
Pris ikke-medlemmer 249,95

Medlemstilbuddene
Medlemstilbuddenegælder
gælderfra
fra30.
30.september
septembert.o.m.
t.o.m.31.
31.oktober
oktober2015
2015––så
sålænge
længelager
lagerhaves
haves

*Undtagen varer der kræver særlig håndtering pga. størrelse eller vægt.

MEDLEMSRABAT OP TIL 760,-

Sofaborde
Stort udvalg af flotte sofaborde.
Vælg mellem flere design, størrelser og
materialer. Gælder ikke FDB-møbler.

25%

MEDLEMSRABAT
PÅ ALLE SOFABORDE

3.999,-

OSLO SOFA 3 PERSONER

1.000,MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS

MEDLEMSRABAT 1.000,Sofa i nordisk design. Med slidstærkt stof og
trykknapper på ryglænet. Fås i lys grå, mørkegrå
eller lyseblå. Pris ikke-medlemmer 4.999,-

NYT LIV TIL STUEN

3.999,-

- () *+væ,-'

FIRENZE ELEVATIONSSENG

MEDLEMSPRIS FRA

MEDLEMSRABAT 1.000,Polstret kvalitetsseng med elbetjent løft af både
hoved- og fodende. Fås i sort eller grå i
90 x 200 cm og 140 x 200 cm.
Pris ikke-medlemmer fra 4.999,-

15%

MEDLEMSRABAT
PÅ ALLE BOXMADRASSER

1.000,-

Boxmadrasser
Stort udvalg i super kvalitet til lave priser.
Vælg mellem flere størrelser.

MEDLEMSRABAT

D!e "#$r på %&'

EFTERÅRSSKØN - !l "# $%&'()r
OP TIL

40%

MEDLEMSRABAT

Ansigtspleje
Gå efteråret i møde med
velplejet hud og forkæl
dig selv med skønne
cremer, olier, serum og rens
fra de populære mærker
Clinique, Lancôme,
Biotherm og Clarins.
Pris ikke-medlemmer fra 59,-

OP TIL

OP TIL

35%

MEDLEMSRABAT

60%

Dufte til hende og ham
Vælg en ny yndlingsduft fra Christian Dior, Gucci,
Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs,
Versace og mange flere.
Pris ikke-medlemmer fra 149,-

MEDLEMSRABAT

OP TIL

50%

Makeup
Få efterårslooket med skøn makeup fra
Estée Lauder, Clinique og Lancôme.
Vælg dine favoritter på coop.dk/skønhed.

Gillette barberblade

MEDLEMSRABAT

Vælg mellem flere varianter
til både ham og hende.
Pris ikke-medlemmer fra 119,-

3 GODE EFTERÅRSVINE
MEDLEMSPRIS PR. FL.

150,-

91 point
Wine Spectator
Guldmedaljer:
Decanter

MEDLEMSPRIS PR. FL.

MEDLEMSPRIS PR. FL.

95,-

69,-

Bacchus Spanish
Sommelier Union

F by Fuentespina
Powervin fra Ribera del Duero
med masser af medaljer,
point og anprisninger.
Leveres i flot trækasse.
Pris ikke-medlemmer 6 fl. 1.999,-

MEDLEMSPRIS V/6 FL.
900,Medlemsrabat ved 6 fl. 1.099,-

Vignerons de Caractere
Gigondas

Ripasso Superiore
Classico ”Le Origini”

En sjælden delikat
perle fra anerkendt
Rhône-cru område.
Pris ikke-medlemmer 6 fl. 999,-

Kvalitets-Ripasso fra
hjertet af Valpolicella.
Pris ikke-medlemmer 6 fl. 699,-

MEDLEMSPRIS V/6 FL.
Medlemsrabat v/6 fl.

570,429,-

MEDLEMSPRIS V/6 FL.
Medlemsrabat v/6 fl.

414,285,-

Medlemstilbuddene gælder fra 30. september t.o.m. 31. oktober 2015 – så længe lager haves

MØD DE DANSKE CYKELKLASSIKERE
Mustang har siden 1945 produceret klassiske hverdagscykler
i god kvalitet til glæde for det danske cykelfolk. På coop.dk finder
du alle de populære cykelklassikere til både voksne og børn.

DANSK
DESIGN

LETVÆGTS
ALUSTEL

KVALITETSDÆK

SHIMANO
NEXUS-GEAR

() *+
700,-

2.599,MEDLEMSPRIS
MEDLEMSRABAT 700,-

MEDLEMSRABAT

Mustang Christian
herrecykel med 7 gear
De annoncerede priser gælder ikke for Færøerne. Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer. 2015

Pris ikke-medlemmer 3.299,-

Mustang Dagmar
damecykel med 7 gear
Pris ikke-medlemmer 3.299,-

600,-

MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

2.599,600,-

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

2.599,600,-

Mustang Avalon damecykel med 7 gear

Mustang Avalon herrecykel med 7 gear

Pris ikke-medlemmer 3.199,-

Pris ikke-medlemmer 3.199,-

ELCYKEL

Høj k*,-t .l /v 01

MEDLEMSPRIS
Medlemsrabat

• Kører op til 25 km/t
• Kraftigt batteri

7.499,2.500,-

Mustang Adventure dame
elcykel med 7 gear
Flot cykel med disket placering af
batteri i stellet - til en uhørt lav pris.

• 40-50 km pr. opladning
• Oplades i almindelig
stikkontakt

Pris ikke-medlemmer 9.999,-

D!e "#$r på %&'

Velkommen til en verden
af eksotiske pools til vinter
Der findes store og mindre. Nogle er hemmelige og helt
private. Andre har bar i poolen og swim-up til værelset.
Og så er der dem, der er helt grænseløse.

Spar op til

2.000,Bestil nu på

startour.dk/coop
eller 3347 9016

Pƣ" e

Thailand med fly og hotel
2 uger fra 6.998,- (27/10)

Mexico 2 uger med direkte fly
& hotel fra 7.898,- (30/11)

Infi nity pool i Thailand.
1 uge med fly fra 7.698 kr. (1/12)

Jamaica 2 uger med direkte fly
& hotel fra 8.848 kr. (21/3)

Swim-up pool i Thailand
1 uge med fly fra 7.748 kr. (1/12)

Mauritius 2 uger med direkte fly
& hotel fra 11.548 kr. (5/3)

Med Star Tour kan du til vinter flyve direkte til Mauritius,
Jamaica, Mexico, Dom. Republik og Thailand 5 gange/uge

på #r
$j%

Med Coop-kortet får du fordele på fornuft, fornøjelse og forkælelse. Se alle dine fordele på coop.dk/partner

xxxxx

samvirke.dk
Der ligger mere
end
300 spørgsmål
og svar
i brevkassen på
samvirke.dk

SPOERG!SAMVIRKE.DK

spørg

om mad & ernæring
REDIGERET AF INGER ABILDGAARD

Hvorfor klumpede
mælken i kaﬀen?
MARIE PAULSEN, KØBENHAVN

Forleden hældte jeg mælk i
en kop instant kaffe fra en
karton økologisk skummetmælk, der
havde været åben et par dage. Da jeg
havde drukket det meste af kaffen
og nåede bunden af koppen, lå der
en stor brun klump, der dækkede
hele bunden. Jeg blev overrasket,
for der var ikke kommet klumper
ud af mælkekartonen. Hvad kan det
skyldes? Dagen efter var mælken i
kartonen klumpet, men ikke sur.
Svar fra Leif Skibsted:

Mælk kan ændre sig af flere årsager.
Mælken kan blive sur ved vækst af
mælkesyrebakterier, der omdanner
mælkesukker til mælkesyre. Mælk kan også
blive oxideret, når luftens ilt gør mælkens
fedt harsk. Proteinerne i mælk kan dog også
omdannes, især efter opvarmning, der gør
proteinerne mindre opløselige, så de danner
bundfald, som her. De sammenklumpede
proteiner er ikke sundhedsskadelige, men
mange finder dem lidt uappetitlige.

Hvilken olie skal
fuglereder steges i?
BODIL SKJØTTGAARD, RANDERS

Jeg er i tvivl om, hvilken olie
jeg skal bruge til stegning af
fuglereder, altså de fuglereder, der består af kartofler med waldorfsalat.

Svar fra Winnie From Thesbøl:

Fuglereder steges i fedtstof ved høj varme,
altså en friturestegning. Hertil er det bedst
at bruge raffineret fedtstof, der både tåler
opvarmning til høj temperatur, og som
ikke giver smag. To faste fedtstoffer, der
egner sig særdeles godt, er Palmin, der er
fremstillet af kokosfedt, og Raffinol, der
fremstillet af svinefedt. De er nemme at
anvende, da man kan se, at de faste fedtstoffer bliver flydende under opvarmning.
Du kan også bruge olie, og her er det bedst
at anvende en fritureolie, da den er specielt
fremstillet til de høje temperaturer. Når en
brødterning hurtigt bliver lysebrun i det
opvarmede fedtstof, er det klar til brug.

Hvorfor hedder det ikke
gram om hvidløg?
ELSE W. JØRGENSEN, HELSINGØR

Hvorfor skriver man altid et eller
flere fed hvidløg i opskrifter? Et fed
hvidløg kan jo være 10 gange så stort som
et andet. Hvorfor ikke angive vægt i stedet?

SAMVIRKES EKSPERTER
Winnie From
Thesbøl
Selvstændig mad- og
husholdningsrådgiver.
Svarer på spørgsmål om
madens opbevaring og
husholdning.

Per Brændgaard
Selvstændig ernæringsrådgiver. Svarer
på spørgsmål om
madens betydning for
sundheden.

Inger Abildgaard
Madredaktør på
Samvirke og kan
trække på Coops egne
specialister.

Leif Skibsted
Professor i fødevarekemi på Institut for
Fødevarevidenskab ved
Københavns Universitet.

Mail os dit
spørgsmål
spoerg@samvirke.dk

Svar fra Inger Abildgaard:

Eller send et brev til

Når Samvirke i opskrifter skriver for eksempel
et fed hvidløg i stedet for at angive mængden i
gram, følger vi almindelig praksis. Vi skriver for
eksempel også et løg, et æble eller saften fra en
halv citron. Måske vil lige præcis hvidløgsfed være
svære at angive en vægt på. De vejer så lidt, at
nogle vægte knap kan registrere vægten. Det er
rigtigt, at der kan være stor forskel på størrelsen.
Jeg ville nok selv vurdere, om mit hvidløgsfed
er lille eller stort og eventuelt halvere et
stort fed, hvis jeg kun skal bruge et.

Brevkassen, Samvirke,
Roskildevej 45,
2620 Albertslund.

Læs spørgsmål om blomkål, taljemål og hørfrø, hyldebær, vakuumpakning, frysetørret kaffe og meget mere på samvirke.dk
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Hvor meget honning
skal jeg bruge?

Har du tænkt over,
om der er
hormonforstyrrende
stoffer i dine indkøb?

SYNØVE PETERSEN, SÆBY

Hvor meget honning skal der bruges i forhold til
sukker, hvis man vil opnå den samme grad af
sødme? Hvis jeg for eksempel tilsætter 500 gram sukker
til en ingefærdrik, hvor meget honning kan jeg så erstatte
sukkeret med?
Svar fra Leif Skibsted:

Honning indeholder typisk 80 procent sukker, resten er stort
set vand. 500 gram almindeligt sukker skal derfor erstattes af
600 gram honning for at få samme sukkerindhold. Sukkerarterne i honning, oftest lige dele
druesukker og frugtsukker,
smager imidlertid sødere end almindeligt
sukker, så man kan
i praksis få samme
sødme med nogenlunde 20 procent mindre. Prøv
derfor med samme
mængde honning
som sukker, altså
500 gram.

Hvad er bedst at pakke kød ind i?
MERETE ENGBÆK WRANGEL, VANLØSE

Hvordan kan jeg bedst indpakke kød, som skal i
køleskabet? Jeg tænker på både råt og tilberedt kød.
Skal det pakkes i sølvpapir eller pergamentpapir, eller er det
bedre at putte det i plastikposer, som kan lukkes helt til?
Svar fra Winnie From Thesbøl:

Når råt kød skal opbevares i køleskabet, tjener indpakningen
flere formål: Kødet skal ikke tørre ud, det skal ikke komme
i forbindelse med andre fødevarer, og der skal ikke dryppe
kødsaft eller blod på andre fødevarer. Du kan pakker det i
alufolie eller en fødevaregodkendt plastpose. I begge tilfælde
skal det ligge på en tallerk en. Du kan også blot lægge det på
en tallerken med folie over. En plastboks, der er godkendt til
fødevarer, er også god. Visse typer plastfilm er godkendt til
fødevarer og kan derfor også bruges på samme måde. Tilberedt kød opbevares på samme måde.

Læs vores gratis test af bodylotion,
tyggegummi og mange flere produkter på
kemi.tænk.dk
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Udfyld de tomme felter, så alle vandrette og lodrette rækker samt hver
boks med 3x3 felter indeholder tallene 1-9
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Kodeordene i
krydsordsopgaven
i nr. 8 – 2015:
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Sådan gør du:
Send os kodeordet fra præmiekrydsen på et
postkort eller på bagsiden af en lukket kuvert til
adressen: Samvirke Kryds, Roskildevej 45,
2620 Albertslund.
Husk at skrive dit navn og din adresse. Kortet skal
være indsendt senest 20. oktober 2015.
Eller send en e-mail til:
samvirkekryds@samvirke.dk (må kun
indeholde kodeord, navn og adresse).
Se sidste måneds kryds- og sudokuløsninger
her: www.samvirke.dk/kryds
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MEN
KLOKKEBLOMST

Deltag i lodtrækningen om 3 gavechecks, hver til
en værdi af 300 kroner. Pengene kan bruges
i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og
LokalBrugsen.
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Blandt de indsendte
breve og e-mails
med dette ord blev
der trukket lod om
3 gange 1 gavecheck,
hver til en værdi af
300 kroner.

Vinderne er:
Søren Kjær
Smedebakken 12
4160 Herlufmagle
Kirsten Hansen
Nørregade 13
5960 Marstal
Jette Maack
Erritsø Kirkevej 10
7000 Fredericia
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52 ENKLE OPSKRIFTER TRIN-FOR-TRIN

PEBER

MANDLER
.
FORÅRSLØG

LIME

Kål

Rodfrugter
fra

fra

Hakket kød
fra

Fjerkræ
fra

opskrifter
30
på nye
retter med fjerkræ

opskrifter
30
der bringer
rodfrugter i køkkenet

Kager
fra

Brød, grød
&korn
fra

TOMATER
GULERØDDER

CITRON

1

opskrifter
30
der bringer
kål ind i køkkenet

2

opskrifter der inspirerer til
30 fornyelse
af aftensmaden

3

4

5

opskrifter der bringer
30 kager
ind i køkkenet

6

opskrifter
30
der bringer
korn ind i køkkenet

Mad for begyndere 52 opskrifter trin-for-trin

To nye kogebøger til hverdagsbrug

Af Linn Grubbström & Jacob Damgaard. 176 sider.
169,95 kr. pr. stk.

Af Mia Kristensen og Inger Abildgaard. 88 sider.
49,95 kr. pr. stk.

Frk. Kræsen alias Linn Grubbström har allieret sig med
den erfarne kok Jacob Damgaard. Sammen har de
udtænkt og afprøvet 52 opskrifter til nybegyndere i
køkkenet. Alle opskrifter bliver forklaret trin for trin med
billeder og grafik, hvilket gør madlaviningen nem og ligetil.
Der er fokus på lækker hverdagsmad, der kan laves på
30-45 minutter. Her kan alle være med.

Bær fra Samvirke og Kartofler fra Samvirke er de to nyeste bøger i den populære serie
fra Samvirke. Serien tæller nu otte bøger med opskrifter, der tryller med de fødevarer, vi
kender fra hverdagen. Bær er små eksplosioner af smag, der kan krydre din mad, og vi
elsker de små minifrugter, der er proppet med sundhed og velsmag. Bær fra Samvirke
inspirerer til at spise bær på nye måder. Kartofler er blevet kaldt rygraden i vores
madlavning. Men den gode knold er langt mere end kun tilbehør. Kartofler har uendelige
anvendelsesmuligheder, og de mætter bedre end både kød, pasta, ris og bønner.

Mit bistrokøkken
– forførende
fransk bistromad
Af Hélène Wagn.
152 sider.
99,95 kr. (vejl.)

En lys og lykkelig
fremtid
– historien om
FDB-møbler
Bitz’ og Holms Grillrevolution
152 sider.
99,95 kr. (vejl.)

Af Per H. Hansen.
272 sider.
349,95 kr. (vejl.)
(Medlemspris: 299,95 kr)

FÅS PÅ COOP.DK, I UDVALGTE COOP!BUTIKKER OG I BOGHANDLEN

Den fulde
sandhed
om spiritus

Af Jacob Ludvigsen.
192 sider.
249,95 kr. (vejl.)

Ost på bordet

Af Camilla BojsenMøller. 152 sider.
99,95 kr. (vejl.)
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25 SUPERSMARTE
GØR#DET#SELV#TRICKS

Det ultimative aha-galleri. Vi har samlet 25 tips og tricks fra
redaktionen, venner og familie. Lær for eksempel at åbne genstridige
plastindpakninger, få mere plads i tøjskabet, stable øl i køleskabet og
meget mere.

Web-tv: Spicy fishcakes
med kartofler og laks

Illustration: Hanne Louise Nielsen

Foto: Jakob Carlsen

Det er lækkert og nemt at lave. Spicy fishcakes
med laks og kartofler og masser af lækre krydderurter. Mia Irene Kristensen er gået i tv-køkkenet og
giver dig ny inspiration til aftensmaden.

Sådan beskytter du dit
privatliv mod Google
Du kan ikke beskytte dit privatliv 100 procent, når du
bruger Google. Men vi giver dig seks gode råd til at
minimere Googles viden om dig.

ØLKONKURRENCE

Gæt med i månedens quiz, hvor vi har samlet 10 drilske spørgsmål om øl.
Vi trækker lod om 3 gavekort til et personligt medlemskab af Danske Ølentusiaster,
der koster koster 375 kr. om året. Som medlem får du adgang til ølsmagninger og andre
arrangementer over hele landet samt lokalmails med annoncering af arrangementer m.m.
Plus rabat på billetter og ekstra
smagsprøver til ølfestivaler. Der er
også 5 x Spiegelau Beer Tasting Kit på
højkant med fire forskellige
Smarte ølglas fra krystalglas til en værdi af 200 kroner.
Spiegelau

VIND

S HER
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FACEBOOK.COM/SAMVIRKE

Vær med på
samvirke.dk/konkurrencer

TWITTER.COM/SAMVIRKE
INSTAGRAM.COM/SAMVIRKE

Foto: Mia Kristensen

GÅ TIL MAKRONERNE: 5 lækre opskrifter på macarons, f.eks. kakaomacarons med karamel
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KompletSyn

KompletSyn – Synstest med
sundhedstjek lige nu helt gratis
Og til alle over 60 år er der altid 25% rabat på briller og stel
Vi har netop introduceret vores nye synstest, der giver
dig et omfattende syns- og sundhedstjek af dine øjne. Vi
tager bl.a. et farvebillede af nethinden og en trykmåling

af øjene efter behov. Den hjælper til at opdage øjensygdomme som glaukom (grøn stær) og forkalkning samt
diabetes og forhøjet blodtryk.

Bestil synstest på louisnielsen.dk

Hvis du er over 60 år får du 25% rabat ved køb af stel fra 195 kr. Rabatten gives også på glas med glidende overgang fra 700 kr. og på eventuelle tilvalgsmuligheder. Kan ikke kombineres med KompletPris, 2for1 og tilbud.
Synstest normalpris 149,- men indtil 1. november 2015 er den gratis. ©2015 Specsavers.

Rundrejser med dansk rejseleder
albatros-travel.dk • 36 98 98 98

Atlanterhavet

Inkl. 5-stjernet hotel i Havanna

Cuba Grande

Varadero
HAVANNA
Viñales

En sand drømmerejse til Cuba. Inkl. 2 dages sol og
strand med all inclusive på 5-stjernet hotel

biler, besøger en tobaksfabrik, bor 2 dage på privat
bed & breakfast og meget mere!

Den store Cubarejse, der når hele vejen rundt om
denne helt særlige caribiske ø. Fra et Havanna i
smukt forfald går rejsen videre til den naturskønne
Viñales-dal, og vi får et kig ind i Hemingways Cuba
på hans idylliske landsted La Vigia. Vi besøger også kønne byer fra kolonitiden – Santiago de Cuba,
Camagüey, Trinidad – og kører i gamle amerikaner-

Inkl. ophold på paradisøen Cayo Santa María på et
5-stjernet strandresort med all inclusive.

,

Santa
Clara
Cienfuegos
Trinidad

Cayo Santa María
Sancti Spíritus
Camagüey

CUBA
Santiago de Cuba

Det Caribiske Hav

Med dansk rejseleder, 16 dage

Højdepunkter: Koloniarkitektur i Trinidad • Danseskole og Hemingways hus • 5-stjernede stranddage
med all inclusive • Byrundtur i Havanna i amerikanerbiler • Vinales-dalen

Afrejse fra København
1. og 15. marts 2016
Kr.

26.998,-

(Oplys rejsekode SV39)

Forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

CARIBIEN

ØSTRIG

Inkl. helpension & 4-stjernet skib

Inkl. halvpension
Dürnstein WIEN

Merano
San Zeno
di Montagna

BRATISLAVA
Esztergom
BUDAPEST

Melk

ØSTRIG

SCHWEIZ

SLOVAKIET

UNGARN

Gardasøen

Milano

Kalocsa
Mohacs

Venedig

Valpolicella
Verona

ITALIEN

An der schönen blauen Donau

Det pragtfulde Norditalien

Krydstogtet starter og slutter i Wien og går gennem UNESCO-fredede
landskaber med borge, bjerge, middelalderbyer og hovedstæderne
Budapest og Bratislava. Du kan nyde byerne i dit eget tempo eller
købe Albatros’ udflugtspakke med et besøg i den ungarske kulturby
Pecs, klostret i Melk, Ungarns største kirke i Esztergom og byvandringer i Budapest og Bratislava.

En storslået rejse med naturoplevelser ved Gardasøen. Med base på
et familiedrevet hotel i bjergbyen San Zeno di Montagna tager vi bl.a.
rundt om Gardasøen til lands og til vands, og vi oplever lagunebyen
Venedig og den romantiske by Verona. Der bliver også tid til ægte
alpeidyl i Sydtyrol, hvor vi besøger kurbyen Merano. Inkl. halvpension og vingårdsbesøg med Amarone-vinsmagning.

Med dansk rejseleder, 8 dage

Med dansk rejseleder, 7 dage

Afrejse fx 25. juni, 29. aug. og 3. okt. 2016 fra kr.
(Oplys rejsekode SV39)

10.998,-

Afrejse 10. og 17. april 2016 kr.

6.998,-

(Oplys rejsekode SV39)

Brorabat kr. 250,- på afgange fra Kbh. til alle, der bor i Jylland, på Fyn og Bornholm

SLOVE

