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Gör egen gräddglass med bär
Annas Kök på Ösvreta Gård i
Nyköping tipsar om en god och enkel
glass att göra själv.
Glass, 4 portioner

4 äggulor
125 g socker
2,5 dl mjölk
2,5 dl grädde
1 krm vaniljpulver
1,5 dl blåbär, jordgubbar eller
hallon
1,5 dl socker

under lock över natten.

Dag 2
XHäll den kylskåpskalla
glassmeten i en glassmaskin eller i en form som går
att ställa in i frysen. Starta
glassmaskinen eller om du
fryser i form så rör runt i
glassmassan en gång i timmen tills den uppnår lagom
Dag 1, glassmassa:
konsistens.
XVispa äggulor, socker och
vaniljsocker poröst.
XTag under tiden
fram de marinerade
XBlanda mjölk och
bären och häll av lite
grädde i en minst 3
av saften för att seliters stor kastrull
och värm under
nare ha till topping.
omrörning till ca
XRör försiktigt ned
45 C. Rör därefter
bären i glassmaskiförsiktigt i de rörda
nen/ formen strax
äggulorna och höj
innan glassen är helt
temperaturen på
frusen
XAnna
hela blandningen
X(Ps! Gör maränger
Brodén.
till 82 C, rör hela
av äggvitan nu eller
tiden i botten.
senare, äggvitan går att
frysa in.)
XNär blandningen är uppe
i 82 grader tas kastrullen åt
sidan och låt svalna i vatJust nu finns det gott om blåtenbad, sedan i kylskåp över bär i skogen och det är min
natten.
varma rekommendation att
du tar dig ut i skogen. Glad
XBär för smaksättning:
Lägg bären i en skål och häll sommar!
sockret över och blanda var- Anna Brodén,
Annas Kök, Nyköping
samt. Låt stå och marinera

XHemmagjord gräddglass med bär.
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ISTÄLLET FÖR BLOMMOR

Ge en minnesgåva till Cancerhjälpen
Personligt utformade minnesblad
Ring 08-612 42 42 eller besök
www.cancerhjalpen.se

Kartor finns i receptionen
för Läppe camping på
Hjälmargården och
hos försäljare.
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Centralt i Eskilstuna finns dessa unika smedjor. Här kan du besöka
hantverkarna samt avnjuta kaffe eller mat i vacker och lugn miljö.

Gamla Malmby
bilskrotsägare är tillbaka

Vi tar gärna emot bussgrupper! Välkomna!

Vi betalar 1200kr
för er skrotbil
Lämna in!

I Rademachersmedjorna
lever kultur och hantverk

Välkommen att plocka själv
för Alltid Billiga Priser
info@malmbybilskrot.se
0152–25284 8 • 0739–124805
MALMBY BILSKROT AB

45 försäljare deltar
Välkommen!

Byalaget Kreativa Läppe
www.lappebyalag.se

KÖKSLACKEN

Vi lackar kök,
dörrar & möbler

Swisha din
gåva till

NYHET: Rademachersmedjorna
finns på Facebook

123 900 56 20

För mer info: eskilstuna.se/rademachersmedjorna eller 016-710 23 75

och hjälp oss
att hitta fler.

VI HÅLLER TRADITIONEN VID LIV:

Silver & återbruk | Knivsmed | Krukmakeri | Järnsmeder
Läderhantverk | Café | Nya Jernberghska Restaurangen
20-talet lokala hantverkare i Eskilstuna Slöjdförening
Utställningar | Lek- och Lärmiljö | Form & Färgverkstaden

www.kökochcompany.se
Renovera ditt gamla kök:
Lacka luckor, bänkskivor eller diskbänken
Kontakta oss: Adress: Kök & Co i Sverige AB, Eskilstunavägen 32, Strängnäs (mittemot Cirkel K)
Telefontider: 08.00-21.00 • Telefon: Strängnäs 0152-100 75 • Flen 0157-144 88 • Eskilstuna
016-51 33 30 • Enköping 0171-61 80 20 Mobil: 070-216 40 50 • E-post: bopalmqvist@tele2.se

MS ALS Stroke är några neurologiska diagnoser
Vi stödjer forskningen och ger råd och stöd! Skänk en gåva på neurogåvan.se
pg 90 10 07-5

• Dramatiserade visningar
• Sommarteater
• Kvällskvitter med allsång
5, 12 & 19 augusti
• Loppis 31 augusti

• Konserter
• Höstmarknad 7 september
• Julmarknad 30/11 och 1/12
• Fler arrangemang och tider
se hemsidan

ESKILSTUNA SOMMAROPERA

"Cosi fan tutte"

Kulturhuset Tandla skola

7-17 AUGUSTI

Info och biljetter www.modernaoperan.se

Direktbuss till Tandla från Eskilstuna C och åter

