Doos for en
nysYo rt?
Farbror Sven suckar över sin vikt i
veckans kåseri på sidan 102 - att han
väger för mycket, det har han förstått av
Ursulas bilder till kåseriet... (Fast jag som
ser Sven så gott som varje dag kan säga
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att Ursula tagit i lite, men lite får man
offra för konsten, Svenl) Hur som helst
så funderar Sven (som vanligt) på att

banta.

Vi är lite
trötta på alla
bantningstips

Jag skulle också behöva gå ner i vikt,
men en sak har Sven och jag gemensamt.
Vi rör på oss, ganska mycket, för att vi cyklar gärna
dit vi ska. Sven eftersom han inte äger någon
"*s*e§#+
ffi bil och jag eftersom jag äiså vansinnigt trött
ffi på att leta parkeringsplats. Och så för hälsans
skull förstås, vi har rätt hy4sat flås båda två. Vi
ffi
w
på Allas är lite rrötta pä alla bantningstips
(även om vi gjort oss skyldiga till ett och annat
sådant själva).
Men i nästa vecka börjar vår nya serie Pigg & stark
som handlar om just det. Inte först och främst att -re
bra ut utan att kdnna sig frisk och att orka mer!
Självklart kommer en och annan som följer
vfua Åd också att gå ner några kilo, men
det är inte det som är huvudsaken utan
hälsan och välmåendet.
Under några veckor kommer vi
fokusera på det, men också på nystart
på andra sätt i livet. Det kan ju också
handla om en mental nystart.
Ett annat slags nystart vi kommer att
syssla med är förstås hemmet. Så här
några veckor efter iul känns
behovet att få bort all
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julstämning närmast akut,
eller hurl Ett ljust och
glatt hem utan julbelysning hittar du på sidan
18. Och för den som A
faktiskt vill se bra ut
kommer vi också med
bra tips även för det
yttre - det lovar
jagl Både skönhetstips och modetips.

sid 38

uG

sid 42

Vi startar direkt
med en riktig
pigga-upp-digsjal som du kan
sticka själv på
sidan 40!
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Fiffigo motlådon Frozzypock med inbyggd
kylkiomp hor kommit i en ny söt version me-d
muminmotiv pÖ locket. Finns i tre vorionter för
t gg trlst hos blond onnot Onsko-butikerno'
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Äggkoppor i stengods.
199 krl4 st i presenlförpockning, från

Enkel mat behöver
vare sig vara simpel
eller tråkig
Tareq Taylor i boken "Tareq. Helt enkelt"

motvqror du inte trodde
qtt du kunde frYso
I. Miölk

6. Brie (och ondro

går bro, men

smok och konsistens kon
påverkos. Frys den oöPPnod och i högst ire måno-

ostor). Smoken öndros inte

\

der. Vid infrysning ökor vo
lymen något. OöPPnode
poket kon löggos direkt i
hysen. Tino långsomt i kYl.

2. Visp'och kqffe'
grädde går ott fryso och
onvöndo i motlogning,
men den går inte oit visPo
eller ho i koffet. FrYs in
som iskuber som ör lötto
oit to from och ho i moten'

3. Smör -

både för
mockon och bokningen.
Lögg det i en tötislutonde
plostpöse. Tino i kYl över
notten. Smör med B0 Procent feitholi håller runt ire
månoder i frysen.

GA PROVA
rön

hor ett otroligt högt
lsinnehöll. De ör riko På
:-3, fiber och protein och
iller ocksö möngo nYttineroler, exempelvis kolci'öno possor till både mot

4. Vqlnötter.
heten.

,o och bokninq.

,Inglig"n korÄ", de från
ro dör de onvönts ov ozro sedon urminnes tider'

smooihie
<varg med vaniljsmak

naturell eller motrnde yoghurt

niölk
irvsta hallon ellet

tf

k chiaftön

r samtliga ingredienser
;en era i glas.

Frys dem

skolode i en tötslutonde
burk och farlang hållbor-

oc.ltu

5. Vin.

2 storaburkar
:

T, upp och hacka dcm Fint. T
ner,12 st, noga i ljummet i'atten. Skär dem rakt över i tunn;
kh{tor som i sin tur skärs i rLin-

na skivor. Blanda frukt,

I

vatten och 500 g sYltsocket i

dl

t:

srna och koka under omrör-

iing i ca l0 min.

Skumm.r

nosa. Häll direkt uPP På

t

r,rr-

ma, väl rengiorda burkar ocl:
förslut genast. Marmeladcn iar
sin rätta konsistens lörsr efter
att den har kallnat helt.
Allos

iöngsomt. HÖller i minst tre
månoder i frysen'

7. Pesto.

Nöston som

nygiord nör du tinor den.

8. Färskq örter.
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Hocko,

frys in i påsor och to from
och onvönd i motlogningen'

9. Ägg.

Knöck dem i en
skå|, rör om och höll uPP i
en fryspåse eller som iskuber. Du kqn öven sePorero
oulor och vitor. Perfekt ott
Ho till honds nör du bokor!

IO. FärskPressod iuice
går utmörkt oil frYso i
till sex månoder.

Frys in som isku-

ber och onvönd i moien.

Lagg20O g torkade aPrikoser

men grynpiPigo ostor som
oröstosi blir lite smuligo.
bört porror. rundpiPig ost
som herrgård. Dessertostor
som brie funkor fint. Lögg
osien i oluminiumfolie och
plostpåse. Frys snobbt, tino

Köllo: kokoihop.se
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