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Uppfräschningen av boden

är nu klar och det verkar som att 
många gillar det ny utseendet. Lokalen 
känns ljusare och varorna är lite mer 
överskådliga.

Kassaapparaten

Den går bra att börja använda för de 
som jobbar i boden. Vill man inte 
använda den kan man köra på det 
gamla vanliga sättet.

Nya varor i boden

Det har kommit hem härliga hattar, fina 
sommarväskor och färgglada leksaker.
Hattar och väskor har vi köpt in från La 
Maison Afrique och det är riktigt fina 
hantverk från Madagaskar.

Hattar och Väskor (A. Ytterberg Nerman)

Sommaröppet i Trefaldighetskyrkan

Från och med 29 juni till och med 9 
augusti kommer försäljningen av våra 
varor att ske i Trefaldighetskyrkan. 

De som till största del har hand om det 
är kyrkans sommarvärdinnor och det är 
vi mycket glada och tacksamma för.

Öppettider: 10.00 - 18.00.
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RECEPT:
Vaniljglass a la Wrångebäck

3 dl mjölk
2 dl vispgrädde
3 äggulor
1-1,5 dl socker (prova Mascobado 
socker)
½ – 1 st vaniljstång

Mjölk och grädde hälls i en kastrull. 
Vaniljstång uppklippt i längdriktningen 
tillsättes. 
Värm blandningen.
Vispa ägg och socker pösigt.
Tillsätt äggblandningen till mjölken.
Låt såsen sjuda under omrörning tills 
den tjocknat något – ska helst ej koka.
Sätt kastrullen att svalna i kallt vattnen.
Ta bort vaniljstången.
Häll blandningen i en elektrisk eller 
handvevad glassmaskin och veva tills 
glassen är klar.

Har du ingen glassmaskin?  ->

Ett alternativ till glassmaskin är att 
ställa in glassblandningen i frysen och 
ta ut och röra om den med jämna 
mellanrum tills den är fryst. När den 
börjar bli färdig kan det vara bra att 
göra sista omrörningen med mixerstav 
för att göra den extra slät.

Vill du jobba under 
medeltidsdagarna 

14/15 augusti?

Kontakta Marina Johansson på e-post 
amosarboga@hotmail.com

Trevlig sommar!

Hälsar,
Wivi, Therese & Styrelsen

        Härliga hattprovarbarn 
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