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Ordförande:  
Anna Lundblad

Vice ordförande: 
Anna Wallen

Sekreterare:
Malin Norgren

Kassör: 
Susanne Howard

Webbmoster:
Jessica Sköld

Medlemsansvarig:
Sofie Ransheim 

Julbazaarkommittéen:
Malin Norgren 
Wictoria Peters
Linda Hanberg
Sofie Ransheim

Programmakarna:
Thereze Almström 
Linda Hanberg
Malin Nordin Jervelius
Camilla McKinney
Agneta Mimms

Annons/PR ansvarig:
Wictoria Peters

Redaktör/fotograf:
Helena Linton Eriksson

  
Frågor och förslag bör
skickas till Helena eller
atlanta@swea.org

Vårens program

Alla aktiviteter är preliminära
xx = ännu ej fastställt datum

Mars
1 Semmelträff hos Jill
12 Bokklubben träffas
22 Påskpyssel

April
21 15-årsjubileum hos
Agneta Mimms
xx Upptäck Roswell - Bulloch
Hall och lunch 

Maj 
xx High museum utställning
14 Bokklubben träffas
19 Räkfrossa

Juni
6 Svenska nationaldagen

Höstens program

Augusti

xx Kräftskiva

September

xx Sangriakväll

Oktober

xx Filmkväll

November

xx Julpyssel till julmarknaden

December

2 Julmarknad
xx Julmiddag

För senaste uppdatering, gå
in på SWEA Atlantas
hemsida

Helena Ekpfadt har fått en
son!

Hugo Staffan Rudy

22 januari 2012
3685 gr och 50,8 cm

Kom gärna med tips om
nyfödda och nygifta!

Välkommen till
Svenska
Lekgruppen!

Har du barn i åldern 0-4 år
och vill träffa andra
svenska mammor?

Vi är ett litet gäng som möts
hemma hos varandra varje
onsdag kl. 10-12!

För frågor Kontakta:
Sofie Ransheim
(678) 749-4754

Facebook

SWEA Atlanta finns numera
på Facebook (FB). Se till att
registrera dig på FB för att
kunna ta del av informations-
flödet. Vi har både en FB
sida samt FB grupp, varav
den sistnämnda enbart är för
våra medlemmar.

Jessica Sköld, SWEA Atlantas
webbredaktör

SWEA Atlantas
nya medlemmar

Maria Kinas

Jag heter Maria Kinas, fd
Bergsten, och är född i Solna
1964. Jag växte upp i
Alingsås men flyttade till
Karlskrona vid 10-årsåldern
och bodde där tills jag fyllde
18 år. Jag utbildade mig
först till undersköterska och
blev 1986 klar med en
utbildning i Karlskrona som
sjuksköterska. Jag arbetade
ett tag i Växjö, men Blekinge
skärgård drog mig hemåt
igen. Jag jobbade även ett
par år i Karlskrona, men fick
aldrig någon fast tjänst.

1988 träffade jag min
blivande man i Elsass,
Frankrike, på ett square
dance evenemang. Året
därpå föddes vår son, vilket
ledde till giftermål 1990. Min
make är från Tyskland, och
under ett år bodde vi i
Tyskland innan vi flyttade till
Schweiz. Jag jobbade som
distriktssköterska i
Kreuzlingen, Schweiz innan vi
flyttade till Roswell, Georgia
1999. Jag lyckades få min
svenska license accepterad i
USA 2003 och började
därefter jobba på Northside
Hospital i Atlanta, där jag
befinner mig idag.

Mina intressen är två hundar
och en katt, min 23-årige
son, träning & välbefinnande,
Mary Kay (ring mig för gratis
ansiktsbehandling!), läsa
böcker, speciellt på min
Kindle, resor och njuta av
livet.

Jag var medlem inom SWEA
under en kort period år
2000, men mötena hölls i
Peachtree City vilket var för
långt för mig att köra. Jag
hoppas nu knyta vänskap
med svenska kvinnor och få
utbyta svenska tankar och
värderingar inom SWEA
Atlanta. Efter att ha bott
utanför Sveriges gränser i ca
24 år, har jag faktiskt börjat
få lite svensk -abstinens!

Maria Kinas

Erica Fjeld D'Onofrio

Jag heter Erica Fjeld
D'Onofrio och kommer ifrån
en skandinavisk familj. Min
far är norsk och mor är
svenska. Innan jag började
skolan kunde jag inte prata
engelska utan enbart
svenska. Nuförtiden har jag
svårare att behålla min
svenska eftersom jag inte
har möjlighet att öva språket
då jag bor i Atlanta. Mina
föräldrar bor i Jevnaker och
min bror bor i Hönefoss, två
städer som ligger ungefär en
timme ifrån Oslo. Jag har
många svenska kusiner som
jag besöker så ofta som
möjligt. De bor i Stockholm
och utanför Halmstad. 

Karriärmässigt, har jag alltid
arbetat med datorer på ett
eller annat sätt. Jag jobbade
för Air France i Manhattan i
sju år. Idag är min
arbetsgivare Horizon
Software, där jag arbetar
med teknisk support. Innan
jag flyttade till Georgia,
bodde och arbetade jag även
i Florida. Jag är skild och har
tre barn som är nästan
vuxna. Den yngste är 21 och
går på Universitet i Texas. 

Jag är glad att Susanne
Howard bjöd med mig till
SWEA Atlantas februarimöte.
Det var väldigt roligt att
träffa så många trevliga
sweor på semmelträffen.
Tack för er gästfrihet! Jag
ser fram emot flera möten
och aktiviteter tillsammans. 

Erica D'Onofrio

Foto: Helena Linton Eriksson

SWEA
International
informerar

Regionordföranden

1 maj 2012 tillträder två nya
regionordförande, Sofie
Haag, SWEA London som tar
över VEMA efter Monica
Haglund och Barbro Westin,
SWEA Toronto som tar över
MAME efter Tina Klintmalm.

Regionmöten

Kommande regionmöte för
Östra Amerika kommer att
äga rum i Philadelphia och
går av stapeln den 19 - 21
oktober 2012. Alla Sweor är
välkomna!

För mer information 

SWEA Internationals årsmöte
2012 kommer att äga rum i
New York den 21 april.
Intresserade Sweor är
välkomna. Det kommer dock
inte att vara några
kringaktiviteter.

SWEA startar
internationell
mammagrupp

Ett nytt internationellt
SWEA-projekt ska stötta
svenska som modersmål för
utlandssvenska barn.

Om du är intresserad av att
få mer information om detta
eller vill vara med och arbeta
i en styrgrupp, kontakta
Lena Normén-Younger.
Sweor med expertis i
forskningsmetodik, PR och
svenska är särskilt
välkomna. 

Lena Normén-Younger, SWEA
Vancouver, är samordnare av
den internationella
mammagruppen. 

För mer information 

Källa: Swea Internationals
hemsida

Svenska nyheter

Arvsprinsessan
Estelle -
Hertiginnan av
Östergötland

Kronprinsessan Victoria födde
en liten prinsessa på 3 280
g och 51 cm med
tilltalsnamnet Estelle den 23
februari 2012. Ett kärt barn
har många namn och hon
heter även Silvia, Ewa,
Mary. 

Detta är ett historiskt
ögonblick som alla väntat på.
Vid kungliga födslar sker
ceremonier enligt en strikt
tradition; kommunike,
vittnesbekräftelse, konselj,
salutering och
tacksägelsegudstjänst även
kallad Te Deum.

Mediabevakningen har varit
stor, inte enbart i Sverige
men även internationellt.
Tronarvingen kommer att
växa upp på det rymliga och
nyrenoverade Haga slott med
barnskötare dygnet runt.

Grattis Victoria och Daniel!

Källa: www.aftonbladet.se

Kvinnligt ledarskap
på hög nivå

Maud Olofsson, tidigare
näringsminister och
centerpartiets fd ordförande,
har fått i uppdrag av USA:s
utrikesminister Hillary
Clinton, att leda en
expertgrupp med fokus på
kvinnligt företagande och
ledarskap. 

“Maud Olofssons uppdrag
innebär att bistå i såväl
policyfrågor som
strategiarbete och förslag
som syftar till att stärka
kvinnors företagande och
ekonomiska position i USA
och världen” enligt
Centerpartiets hemsida.

"Det är mycket bra att
kvinnors företagande har
uppmärksammats
internationellt. Frågan måste
upp högre på den politiska
dagordningen. Det är
avgörande för både tillväxt
och jämställdhet. Jag hoppas
kunna bidra med mina
erfarenheter", säger Maud
Olofsson.

källa: www.centerpartiet.se

Ny partiledare för
socialdemokraterna

Fd Metalls ordförande Stefan
Löfvén efterträdde
socialdemokraternas
partiledare Håkan Juholt,
som pga bristande förtroende
fick avgå. Stefan Löfvén har
fått många lovord från
tidigare socialdemokratiska
partiordföranden som tex
Ingvar Carlsson, Mona Sahlin
och Håkan Juholt. Enligt Leif
Pagrotsky är han “rätt namn
för att förnya
Socialdemokraterna”. 

Kärnkraftsförespråkaren
Stefan Löfvén är känd för att
vara en pragmatisk ledare
och strävar efter ett öppnare
parti med många människor
med olika erfarenheter och
bakgrund.

Källa:www.e24.se

IKEA justerar
impopulärt beslut

Ikeas beslut om att enbart
satsa på egna märkesvaror
inom livsmedel ledde till ett
ramaskri bland kundkretsen
runt om i världen, men även
branschorganisationerna som
Svensk Dagligvaruhandel och
Livsmedelsföretagen. Ikeas
princip om ett fullt sortiment,
har föranlett att man under
en övergångsperiod tar in
externa produkter som t ex
bröd, rapsolja godis och
charkuterivaror. 

Källa: SvD

Nyheter sammanfattade av: 
Helena Linton Eriksson

Vasaloppet 2012

Foto: Nisse Schmidt

Jörgen Brink, Hudiksvalls IF,
vann Vasaloppet för tredje
gången i följd i det
snabbaste Vasaloppet genom
tiderna (03.38.41). Vibeke
Skofterud vann som första
norska dam någonsin
Vasaloppets damklass, även
det på rekordtid (04.08.24). 

För mer information

Text och bild från
Vasaloppets hemsida

Kulturhörnan

Strindbergsåret
2012

Det är många som firar den
internationellt kände
författaren August Stindbergs
100-årsdag, även om SvD
beskrev att svenska staten
inte budgeterat tillräckligt
med pengar för projektet.

August Strindberg 2012 är
ett samarbete mellan
Kulturrådet, Stockholms stad
och Svenska institutet. På
Stockholms Stadsteatern
uppmärksammas han genom
pjäser som Fröken Julie,
Dödsdansen, Leka med
Elden, Till Damaskus och En
Dåres Försvarstal.
“Strindberg i Centrum” är en
utställning på
Strindbergsmuseet som
beskriver hans liv, verk och
idéer.

Hugo Hansén, konstnärlig
ledare för Strindbergsåret
2012 på Stockholms
Stadsteater anser att
Strindberg “hade en
kompromisslös vilja att nå så
långt han kunde. Till att hela
tiden hitta nya vägar i livet,
att inte fastna i det gamla.
På det viset är han en man
av vår tid.” Historikern
Herman Lindqvist skildrar
Strindberg som en rebell,
framförallt genom den
kontroversiella romanen
”Svarta fanor –
sedeskildringar från
sekelskiftet” då han
smutskastade den kulturella
och politiska eliten i
samhället.

Helena Linton Eriksson

 

SWEAs nya ordförande har ordet

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att bli vald som ny ordförande för
SWEA Atlanta. År 2012 kommer att bli ett spännande och utmanande år som jag
verkligen ser fram emot. Dessförinnan har jag haft ett tvåårsuppdrag inom SWEA
Atlanta som kassör vilket gett mig en god inblick och större förståelse för SWEAs
verksamhet både i USA och runt om i världen. Som kassör lärde jag snabbt
känna en hel del av medlemmarna inom organisationen. 

Det kommer inte att bli lätt att efterträda vår fd ordförande Camilla McKinney.
Jag vill tacka henne för trogen tjänst som ordförande. Som tur är får vi behålla
Camilla i vår programgrupp och dra lärdom av hennes erfarenheter och kloka
ord. Jag vill också passa på att tacka avgående styrelsemedlemmar Lisbeth Boli
och Helene Trowell. Nya styrelsemedlemmar som vi välkomnar är Agneta Mimms,
Malin Nordin och Thereze Almström som alla är med i programgruppen. Det ska
bli riktigt roligt att jobba med er alla. Ytterligare personer på min tacklista är alla
volontärer och säljare men framförallt Malin Norgren, Sofie Ransheim och Linda
Hanberg som bidrog med massor av tid och kraft för att göra SWEAs julmarknad
på Trolley Barnes 2012 till en succé.

Att vara svensk är något jag är stolt över och denna känsla har stärkts under
mina år utomlands. Att vara gift med en amerikan och ha två barn, en 6-årig
dotter samt en 4-årig son, växa upp i USA har skapat ett ännu större behov av
svensk anknytning. Därför är jag även engagerad i Svenska skolan i Atlanta som
lärare för 4 och 5-åringar. 

Fyra år på Georgia State University 1999 har nu blivit sammanlagt tretton år i
Georgia då jag bland annat hunnit med att arbeta med bokföring inom ett
transportföretag. Jag är numera hemmafru efter det att barnen föddes.

Som ordförande har jag som målsättning att lära känna ännu fler medlemmar
och vara en del av kärnan som sprider svensk kunskap och kultur utomlands. Jag
ser därför fram emot att träffa er under vårens aktiviteter. Information om våra
evenemang finns antingen på SWEA Atlantas hemsida eller genom Evites och
Facebook. Klicka på “like” så får ni uppdateringar.

Glöm inte att betala SWEAs medlemsavgift för 2012 på $45. Checkar skickas till
Susanne Howard eller så kan ni betala genom paypal på vår hemsida.

Tillsammans kommer vi att få ett fantastiskt SWEA år!

Anna Lundblad
SWEA Atlantas ordförande

Porträtt av våra medlemmar - Linda Hanberg

Den vetgiriga och bildade stockholmskan Linda Hanberg har varit en SWEA
medlem sedan 2007. Hon har haft en aktiv roll inom SWEA det senaste året
genom sitt stora engagemang inom både programgruppen, bokklubben
samt julmarknadskommitteen. "Julmarknaden var min absoluta favorit
eftersom jag är en person som gillar att arbeta i projektform och gillar att
jobba gemensamt med andra", säger Linda entusiastiskt . "Det var även
roligt att hålla på med försäljning, även om jag inte är en säljartyp. Det är
alltid bra att komma ut ur sin bekvämlighetszon." 

Foto: Helena Linton Eriksson

Linda föddes 1972 i Stockholm och är uppvuxen i Tullinge där hon bodde i 20 år.
Hon blev nyfiken på omvärlden och tågluffade i Europa då hon träffade Todd, en
amerikan från flottan, mellan Hamburg och Köpenhamn. Denna träff föranledde
ett besök i San Francisco samt ett  ett arbete som barnflicka i 8 månader. Men
allvaret kallade, och det blev sedan studier på Högskolan i Skövde där hon läste
Social Psykologiskt Program. Hon läste även Idehistoria vid Stockholms
universitet och hade en 6 månaders utbytestermin vid University of Wisconsin,
Stout. Långdistansförhållandet rann ut i sanden.

Den givmilda och hjälpsamma Linda gjorde karriär inom försäkringskassan, först
som utredare av rehabiliteringsfrågor och senare som enhetschef. "Detta var ett
mycket utvecklande arbete", menar Linda som var glad att de satsade så hårt på
henne. Under denna period dök Todd upp igen, men denna gång som pilot för
Delta. Kärlek återuppstod och flytten till Atlanta blev verklighet. Nu är de gifta
och har en liten Erik, 5 år gammal och väntar ytterligare ett barn i juli.

Initialt hade den resvana Linda svårt att ge upp sin kulturella identitet när hon
flyttade till USA för sju år sedan. Nu stortrivs hon i Atlanta, även om hon hellre
hade velat bo i NY, Boston eller Chicago. “Det lilla livet är bra”, säger Linda. “Erik
går i en bra skola, det är varmt och skönt och vi lever ett bekvämt liv.”
Samtidigt tycker Linda att hon har svårt att blunda för amerikansk politik och
mentalitet. “Segregationen är enorm i detta ojämlika samhället”, säger den
diskussionslystna och politiskt intresserade Linda. 

Passionen för att läsa och skriva har funnits hos Linda sedan skoltiden. Hon skrev
bland annat dagbok, historier och sagor. Under senare tonåren gick hon
dessutom en skrivarkurs i tron om att hon skulle författa övernaturliga och
mystiska barn-och ungdomsböcker. En ny Susan Cooper, kanske! Istället har
Linda idag ansvaret kring SWEAs bokklubb som hon gör med stort nöje, även om
hon gärna hade sett ett större deltagande.

Helena Linton Eriksson
SWEA Atlantas redaktör 

Älskade semlor!

Det är något speciellt med semlor. Få som smakat detta underbarn till bakverk
har inte för all framtid ingått i en pakt om evig förälskelse. När fettisdagen
närmar sig, vilken vanligtvis infaller någon gång mellan tidig februari och tidig
mars, börjar gourmanden inom oss att sukta. 

Även om fettisdagen redan passerat, var det torsdagen den 1 mars dags för
SWEAs årliga semleafton. Jill Olander stod inte bara för värdinneskapet utan även
för en fantastisk räksallad med tillbehör. Därefter sockerpudrades de ljuva
bakverken i takt med att de uppskattningsvis 30 talet sweorna fogligt ställde sig i
kö och väntade på att få njuta av Annika Knocke och Susann Howards nybakade
semlor. Den ljumma kvällen förhöjde upplevelsen ytterligare och jag tror att det
var få som inte somnade med ett leende på läpparna efter denna kväll.

SWEA Atlantas ordföranden under årens lopp var alla med på semmelträffen.
Från vänster till höger - Camilla McKinney, Anna Lundblad, Christine Robinson,
Monica Eklund och Kerstin Gasko.

Text: Thereze Almström
Foto: Helena Linton Eriksson

SWEAs årsmöte på Brio Tuscan Grille

Den 29 februari var det dags för SWEAs årsmöte igen. 23 hungriga Sweor
samlades åter på Brio Tuscan Grille nära Perimeter Mall där vi serverades
en buffé av smaskiga smårätter följt av en god liten individuell dessert, vi
fick välja bland cheesecake, tiramisu, chocolate cake och mera, mums!  

Camilla McKinney, vår avgående styrelseordförande, hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat. Vi gick igenom verksamhetsberättelsen och den
ekonomiska rapporten från det gångna året. SWEAs julmarknad på Trolley Barn i
Decatur var liksom förra året den största inkomstkällan och var återigen ett
mycket lyckat arrangemang med nära 900 besökare. Ett stort tack till
julmarknadskommittéen och alla andra som hjälpte till!

Vi avtackade några avgående styrelsemedlemmar. Först och främst
styrelseordförande Camilla McKinney som framgångsrikt lett oss i 2 ½ år. Som
avskedspresent fick hon, i sedvanlig SWEA Atlanta tradition, en vacker
ordförandeklubba som Lisbeth Holm hade dekorerat. Helen McMullen som ej var
närvarande avgick som vice ordförande och Lisbeth Boli slutade inom kommittéen
programmakare. 

En del av våra styrelsemedlemmar från 2011 stannar kvar men på nya
positioner. Anna Lundblad, kassör under 2011, blir vår nya styrelseordförande
under 2012. Anna Wallen, fd sekreterare 2011, blir vice ordförande. Susanne
Howard som varit med i SWEAs styrelse i många år och var medlemsansvarig
under 2011, ställer upp som kassör i styrelsen detta år. Malin Norgren i
programkommittéen under 2011 blir vår nya sekreterare. Sofie Ransheim som
var en av progammakarna förra året blir medlemsansvarig detta år. Helena
Linton Eriksson återvänder som chefredaktör. Jessica Sköld fortsätter ännu ett år
som webmoster och Wicky Peters ställer upp som PR-ansvarig igen.
Programmakare under 2012 blir Camilla McKinney (hon tycker det blir ett bra sätt
att varva ner från styrelsejobbet!), Linda Hanberg, Malin Nordin, Thereze
Almström och Agneta Mimms. Julmarknadskommittéen under 2012 kommer att
bestå av Linda Hanberg som sitter kvar sedan förra året, och nyvalda är Anna
Laube och Stella Wickström. 

SWEA Atlantas nya styrelse för 2012. Från vänster till höger är följande
medlemmar: Sofie Ransheim, Linda Hanberg, Susanne Howard, Camilla McKinney,
Anna Lundblad, Agneta Mimms, Malin Norgren, Helena Linton Eriksson, Malin
Nordin Jervelius och Wictoria Peters. Anna Wallen, Jessica Sköld samt Thereze
Almström saknas på denna bild.

Som vanligt hade vi ett lotteri, vinsten var medlemskapsavgift för SWEA under
2012, ett värde av $45 och vår tursamma vinnare var Annika Knocke. Under
2011 arrangerade SWEA 15 olika aktiviteter, alltifrån brännboll i parken till
filmkvällar och fester. Vid slutet av året hade SWEA 67 medlemmar.

SWEA Atlanta donerade återigen $1300 till Svenska Skolan och checken mottogs
tacksamt av Sofie Ransheim åt Svenska Skolans vägnar. 

En donation gjordes också till Jill Olander på Svenska honorärkonsulatet som
bidrag till nationaldagsfirandet. För övrigt informerade Elisabeth Bergöö om
SWEAs rumsförmedling som hon är SWEA Atlantas representant för. 

Runt halv två tiden började vi motvilligt skingras, familjer och andra aktiviteter
kallade, efter en trevlig förmiddag i angenämt sällskap med god mat! 

Text: Agenta Mimms
Foto: Helena Linton Eriksson

SWEA donation till Vasa Drängar

SWEA Atlanta har fattat beslut om att donera $ 500 till Vasa Drängar, Svenska
manskören i Atlanta, som kommer att uppträda på AUSS (American Union of
Swedish Singers) convension den 26 - 30 juni 2012 i New Haven, CT. AUSS är
en 120-årig organisation med 30 svenska medlemskörer från hela USA. Vasa
Drängar kommer att representera Georgia eftersom de är den enda svenska
manskören i södra USA. Beslutet ligger i enlighet med SWEAs stadgar om att
stödja spridningen av svensk kultur utomlands. 

Text och foto: Helena Linton Eriksson

SWEAs rumsförmedling

Rumsförmedlingen är en enskild verksamhet inom SWEA och är en personlig
service mellan Sweor. Syftet är att ge besökande Sweor tillfälle att övernatta till
en billig penning och en möjlighet att knyta nya kontakter med Sweor över hela
världen.

Vad kostar det? 
Värdinnan får själv bestämma beloppet som kan variera mellan $20 och $60 per
natt per person, beroende på standard och läge.

Vad ingår?
Sovrum, tillgång till badrum, enkel frukost, tillfälle att tvätta och stryka, goda råd
och tips om sevärdheter, shopping etc.

Vad behöver inte ingå?
Transport till/från flygplats, bil, sightseeing etc. Naturligtvis kan överenskommelse
göras, men det får värdinnan isåfall själv bestämma.

Jag vill vara värdinna!
Vänd Dig till SWEA Atlantas kontaktperson Elisabeth Bergöö på emailadress
EandP@bergoo.us så att du är med på listan, om och när vi får en förfrågan.

Jag skulle vilja utnyttja SWEAs rumsförmedling när jag reser!
Kontakta Elisabeth Bergöö så kan hon hjälpa till att förmedla kontakt med en
SWEA som hyr ut på den ort du vill besöka.

Recept: Semlor

Bjud på semlor när fastlagen börjar dryga 40 dagar före påsk. Förr så bullade
man upp i ordets rätta bemärkelse. Man skulle ju äta upp sig under fastlagen för
att sedan kunna fasta. En anledning till att semlorna fylldes var kanske att man
fuskade med fastan. Bullarna var tillåtna men egentligen inte så mycket annan
fast föda, som t ex kött eller fisk. Traditionerna med fasta, fastlag och påsk har
sina rötter i medeltiden då Sverige var katolskt. Idag ägnar vi mindre tid åt
religion än åt tradition. Fast även traditionen har luckrats upp då den
kommersialiserats. Semlor finns ofta direkt efter jul på konditoriernas hyllor då
bagerinäringen vill förlänga perioden.

Foto: Kinna Jonsson

Bullarna på bilden är släta vetebullar med kardemumma. De blir väldigt goda om
de fylls med lite enklare och mindre mäktiga ingredienser än mandelmassa.
 
Gör såhär:
Skär toppen av bullarna och ta försiktigt ur inkråmet. Blanda inkråmet till en
krämig massa med mald mandel, strösocker, en doft av kanel och lite varm
mjölk. Lägg tillbaka massan i bullarna. Vispa grädde och klicka på toppen av
bullen. Lägg tillbaka locket på bullen och pudra över florsocker med hjälp av en
tesil. Servera till kaffe eller som ursprungligen gjordes, med varm mjölk i den
djup tallrik. Njut!

Kinna Jonsson, författare till kokboken 
I mormors skafferi, fem generationers konservering dryck & dessert

http://kinnasblogg.blogspot.com 

Klefstad förlag

Lindas Röda Linssoppa

Ni som var med på pysselkvällen hemma hos Lisbeth Boli i december kommer
kanske ihåg linssoppan som serverades. Jag har fått efterfrågningar på receptet
så här kommer det.

Röd Linssoppa

1 gullök
1 msk olivolja
1,5 liter vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
3 dl röda linser
0,5 tsk salt
5 st kokta potatisar, tärnade
1,5 dl vispgrädde
2 msk tomatpuré
2 tsk körvel (chervil på engelska)
1-2 tsk sambal oelek, (stark kryddblanding som hittas i asiatiska affärer)
peppar enligt smak

1. Skala och hacka lök. Fräs den i olivolja. Slå på vatten och tillsätt
buljongtärningarna. Skölj linserna väl. Blanda ner dem. Koka 5 min.
2. Tillsätt sedan potatis, grädde tomatpuré och kryddor. Koka soppan 15 min.
vispa i soppan så att den blir lite tjockare. Servera med bröd och ost.

Så enkelt, gott och billigt.

Väl smakat
Linda Hanberg 
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