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Gulis läser högt ur en gammal bok med spännande berättelser från Den förtrollade trädgården.
Grönis och Rödis lyssnar uppmärksamt när han läser kapitlet som heter

En påskafton samlades alla som vanligt
på torget, ivriga att se när asken med
Det skrattande ägget skulle öppnas.

Enligt sägnen fanns det för länge sedan ett skrattande ägg i Den förtrollade trädgården.
Det förvarades i en vacker ask och plockades endast fram när det var dags att fira påsk.
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Alla utom den sura Greta Grapefrukt som
stod ensam och tittade vid sidan om.

Plötsligt sprang Greta Grapefrukt fram
och tog asken med ägget! Hon försvann
iväg och ropade: - Hitta mig om ni kan!
Sedan dess har ingen sett skymten av
vare sig henne eller Det skrattande ägget.

Var tog hon vägen? Hon lämnade en
enda ledtråd.
Den här lappen.

Hur ska man kunna
läsa det där?

Håll upp lappen mot en spegel
för att se var vi ska börja leta.
Kan du läsa ordet?

Jag tror jag har kommit på hur man ska
se vad det står. Hämta en spegel.

Tjoho! Så fort ledtråden är
löst så drar vi ut på äggjakt.

Ett märkligt ägg som blir stulet.
En gåta som ingen lyckats lösa.
Vem kan motstå ett sånt äventyr?
Inte vi i alla fall. Häng med oss
när vi letar efter Greta Grapefrukt
och försöker hitta lösningen på
legenden om Det skrattande ägget.

   

Hälsningar,
gänget i Papricaklubben

Äggjakt! 4–5. Högt över

6-7. Inne i

8-9. Mittemellan

10-11. På plats

12-13. Målar

14-15. Planket

16. Korsord och tävling 

Rätt svar hittar du på sidan 15
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      är den första ledtråden är löst beger sig paprikorna iväg för att
gå över den gamla hängbron.  På andra sidan kan de se en grott-
öppning som leder in i berget. Självklart är det dit in de ska gå för
att leta efter Greta Grapefrukt och Det skrattande ägget.
Först måste de hjälpa till att reparera plankorna som är trasiga.

Harriet Hare har sågat till
bitar för att laga hängbron.
Vilken bit passar i vilket hål?
Skriv rätt bokstav vid rätt siffra så
kan Grönis, Rödis och Gulis
gå över bron till andra sidan.

1. __

2. __
3. __4. __

5. __

6. __

7. __

Rätt svar hittar du på sidan 15

Rätt svar
hittar du på
sidan 15
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Mina små kycklingar

leker kurragömma.

Leta efter dem i

hela tidningen. Hur

många kan du hitta?

Antal: ____



nne i berget finns
tre nycklar gömda. 
Hjälp Gulis, Rödis
och Grönis att hitta
nycklarna i labyrinten,
så de kan låsa upp
porten som leder ut.
Ta nycklarna i
nummerordning
utan att väcka
fladdermössen.

1.

2.

3.

Z
Z

Z Z

Z
Z

Z

Z

Z Z Z
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TvillingsillTvillingsill
Sillen simmar tillsammans i stim.
Alla liknar varandra men det är
bara två sillar som ser ut på exakt
samma sätt. Kan du peka på
de två tvillingsillarna?
 

Bland bokstäverna gömmer sig
tio fågelnamn. Kan du hitta alla?

     ntligen ute ur grottan!
Vårsolen lyser varmt på
paprikorna som nu
befinner sig på en klippa.
Någon har knutit upp rep
så att man kan svinga sig
över  vattnet ut till 
bryggan på en liten ö.   

Tjilevippen! Vi är mittemellan
fågel och fisk. Tjohoo! 

Åh, vad det gungar! Jag vet knappt
vad vi gör eller var vi är?

Hm, de här repen måste vara
nyckeln till hur man tar sig över.

FÅGEL, FISK
MITTEMELLAN

ELLERFÅGEL, FISK
MITTEMELLAN

ELLER

Kompisen som ska leta
kommer in och frågar: 
"Fågel, fisk eller mittemellan?"
och ni andra svarar vilket
det är som gäller. Ni hjälper
kompisen genom att ropa
"Kallt!" när kompisen är i fel
del av rummet, och "Varmt!"
när kompisen är på väg mot
nyckeln. När kompisen är
riktigt nära nyckeln ropar ni
"Det bränns!".

En kompis får vänta utanför
medan ni andra gömmer
en nyckel, antingen
lågt (fisk), högt (fågel) eller
mittemellan (mittemellan).

Testa att leka tilsammans
med några kompisar!

Rätt svar hittar du på sidan 15

Rätt svar hittar du på sidan 15
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aprikorna smyger förbi det lilla huset på ön.
Plötsligt ser de en figur som står högst uppe på

en kulle som färgats blå av hundratals blåsippor.

P

Vilka är ni, och vad gör ni här?

Hej! Vi är Grönis, Rödis
och Gulis. Vi letar efter dig
och Det skrattande ägget.

Ägget kommer aldrig att skratta,
för det tycker inte om mig.

Wow! Jag plockar
upp det så får vi se
vad som händer.

rönis lyfter försiktigt
upp ägget och ställer
det på ett litet bord.

     reta Grapefrukt
berättar att hon

alltid känt sig ensam
och att hon stal
ägget för att ha
som en kompis.
Hon trodde att

äggets skratt skulle
göra henne lycklig.
Men ägget har inte
skrattat en enda 
gång sedan det
kom hit till ön...

locket sakta öppnas och de får syn på det stora skinande ägget.
e går fram och ställer sig vid asken. Gångjärnen gnisslar när det tunga
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Vilken siffra saknas
i blombladet?

Rätt svar hittar du på sidan 15



Du behöver: ett ägg, ättika, vatten och ett glasSTUDSANDE ÄGG
STUDSANDE ÄGGFIXA ETTFIXA ETT

         Lägg ett okokt ägg i ett glas. Häll ättika i

        halva glaset och fyll upp resten med vatten.

   En stund senare ser man små bubblor runt

skalet. Skalet börjar försvinna! Den sura ättikan

löser upp och trollar bort äggskalet men inte

hinnan innanför. Efter ungefär ett dygn är skalet

helt borta. Häll då försiktigt bort ättikan och ta

upp ägget. Den tunna hinnan är då det enda som

håller ihop ägget. Du kan titta på vad ägget inne-

håller genom att hålla upp det mot en lampa.

Släpp ägget från 10 centimeters höjd ner på

diskbänken. Kommer det att studsa?

Hmm, inget skratt?

Man kan ju alltid prova.

Det ligger en pensel och några
färgburkar i asken. Greta, du kan
väl testa att måla lite på ägget?

Hörde ni? Ägget fnissade! Hurra! Det funkar!
Ägget skrattar när
man målar på det!

gget fnissar, studsar och skrattar så det kiknar! Paprikorna och Greta Grapefrukt
smittas av äggets skratt och hoppar lyckligt runt och trivs och har kul tillsammans. 

Hurra! Ägget skrattar. Det tycker
om mig! Jag har fått en kompis!

Greta, du har fått flera kompisar.
Rödis, Gulis och jag tycker om dig!
Vi är också dina kompisar. 
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Planket

Tack för alla fina
tävlingsbidrag!
Rätt svar på korsordet: PÅ HAL IS.
Vi säger grattis till Oscar som vinner
en t-shirt. Han har ritat Gulis, Rödis
och Grönis som närmar sig målgång.

Tack för alla fina teckningar!

Facit
HÄNGBRON
Sida 3

2C, 6B, 5A
Sida 4

14 kycklingar
Sida 5

7 
Sida 10

1514

ÖRN
KRÅKA
MÅS
HACKSPETT
DUVA
UGGLA
SKATA
STRUTS
TRUT
GÅS

Sida 8

Leona, 3 år har målat

frukter som hon tycker om.

Loa Bodenvik Arhammar,

8 år har ritat en apelsin

som gillar skidåkning. 

Elin Viberg, 10 år har

ritat Melonen med

kompisarna i backen 

Mirrl Kazal, 5 år harritat en strålande dag.  

Klara Rietz, 8 år har
ritat paprikor på snö. 

Frida Holm, 6 år har ritat
Björn Bärry, Hanna Havtorn

och Barbro Banan. 

Oskar Hallgren,
5år har tecknat en
banan på skidtur.  

Meja Söderberg,
8 år har ritat Apina
som går i mål. 

Edit, 6 år har målat
en ananas som
åker längdskidor.

Fedelia Carlsson, 7 år

har målat paprikorna

i taxin upp till toppen.

 

Lilly Bauer, 6 år har ritat

ett festligt after ski-kalas. 

Skicka brev, teckningar och
pyssel senast 23 april till:   
ICA Sverige AB, 
Papricaklubben,  
Box 4075, 169 04 Solna

Moa, 7 år har ritat en

banan som åker skidor.

Emmy har ritat Mortis
Morot som går i mål.  

Emilis, 4 år har
målat Rödis som
åker skidor.

Sida 8 - 9

Sida 6 - 7
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RETURADRESS: ICA Sverige AB, Papricaklubben,
Box 4075, 169 04 Solna

Tävlingsregler: Tävlingen pågår till 23 april 2019
och är öppen för alla familjer med barn förutsatt att
vårdnadshavare samtycker. Tävlingen anordnas av
ICA Sverige AB. En jury bestående av Åsa Tapper,
ansvarig för Papricaklubbens tävlingar, och
Daniel Persson produktionsledare utser en vinnare,
som får en t-shirt. Vinnaren meddelas i samband
med att nr 3 2019 av tidningen kommer ut.
Deltagare samtycker till att ICA publicerar
tävlingsbidrag och namn i ICA:s egna medier.
Juryns beslut kan inte överklagas.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vill du vara med och tävla om en t-shirt?
Rita ett ägg som testar en sport eller lek.
Skicka teckningen till oss i Papricaklubben.
Skriv också korsordets svar på baksidan av teckningen.
Rätt svar får du fram genom att fylla de gula rutorna
med rätt bokstäver.

ICA Sverige AB
Papricaklubben
Box 4075
169 04 Solna

Märk kuvertet med Påskkul. Eller
maila in ditt svar och din teckning
till papricaklubben@ica.se.
Skriv Påskkul i ämnesfältet.

Skicka di� svar ti�:Skicka di� svar ti�:

Om du vi� tävla -
glöm inte a� skriva
adre� och önskad

storlek på t-shirten!

Tävling!Tävling!Tävling!

    fter ett spännade äventyr träffade Rödis, Gulis
  och Grönis en ny kompis, Greta Grapefrukt.
Med hjälp av en pensel och lite färg fick de
till sist uppleva Det skrattande äggets glädje.

Så nästa gång du målar ett ägg, tänk på att
lyssna noga så kanske du kan höra 
hur det fnissar...

måla ägg!Öva på att

KAN MAN
UTROPA

12
MÅNADER

KAN MAN
MJÖLKA

STÅR
BALLE-

RINA PÅ

STORT
KATT-
DJUR

LAT

BAKPLATS

KOMMER
EFTER
NATT

ANTAL
FINGRAR
PÅ HAND

KANT
RUNT
TAVLA

BJÖRN-
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HAR
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TRE
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ORDS-
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2019
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Like 
E N  T I D N I N G  F R Å N  I C A  K VA N T U M  O C H  PA P R I C A K L U B B E N #2.19

  S
us

hi
sa

nd
wich

Kul variation av sushi, 
perfekt att ta med

sig på picknick

På väg ut i 
naturen? 

Lär dig allt om 
allemansrätten

GOLFAREN ANNA 
NORDQVIST OM HUR 
MAN VÅGAR BÖRJA 
MED EN NY SPORT

STJÄRNGLANS:

HOPPLA PÅLLE! 
Häng med på käpphästridning  



2 3WE LIKE NUMMER 1.2016 WE LIKE NUMMER 1.2016

 

    

 4 Reportage: Höga hopp med häst på käpp
 8 Sushi som sandwich
 11 Golfaren Anna Nordqvist går sin egen väg 
     13  Fix & Trix
     14     Allt du behöver veta om allemansrätten

EN SÄSONGSTIDNING FÖR MEDLEMMAR I  PAPRICAKLUBBEN, VÅREN 2019,  NUMMER 2 . 
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     Innehåll:

TÄVLINGSREGLER: Tävlingen pågår fram till den 29 april 2019 och är öppen för alla familjer med barn, 

förutsatt att vårdnadshavare samtycker. Tävlingen anordnas av ICA Sverige AB. En jury bestående av Åsa 

Tapper, tf ansvarig för Papricaklubben, och Hanna Klumbies, redaktör på Spoon On Demand, utser en 

vinnare, som får ett Likepaket. Vinnaren meddelas senast 4 juni och publiceras i Like nr 3, 2019. Deltagare 

samtycker till att ICA publicerar tävlingsbidrag och namn i ICA:s egna medier. Juryns beslut kan inte 

överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 Som jag har längtat – äntligen är 
våren här! Jag älskar våren och 
får alltid mycket mer energi så 
här års. När jag hör den första 

fågelsången och när snödroppar och tussi- 
lago dyker upp i trädgården kommer mina vårkänslor. 
Men allra mest kommer dem när jag får ta ut min cykel ur 
förrådet och ge mig ut i skogen. På sidan här bredvid kan 
du kryssa i vad som ger dig vårkänslor.  
När jag var sju år började jag rida på ridskola och gjorde 
det i åtta år. En sommar var jag med på ridläger där jag 
lärde mig massor. I det här numret av Like har vi gjort ett 
reportage om en lite mer ovanlig form av ridning – näm-
ligen käpphästridning. Hästen och hindren kan du bygga 
själv och sen är det bara att ge sig ut i naturen.  
Själv älskar jag att vandra, cykla mountainbike och vara 
ute och plocka bär och svamp. Ute i naturen kan man 
bara vara och får dessutom motion. Att vi kan röra oss så 
fritt i naturen här i Sverige kan vi tacka allemansrätten för. 
Den kan du lära dig mer om på sidan 14.  
Vill du ha med dig något gott och mät-
tande när du ger dig ut i naturen kan 
du låta dig inspireras av våra sushi-
sandwichar på sidan 8.  
 

Har du någon idol ? 
Berätta för oss vem du vill 
se på baksidan av nästa nummer!

Våren är här!

We Like!
ÅSA TAPPER
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Nu kan du sms:a 
och mms:a till oss i 
Papricaklubben.

Numret är 073-012 07 66 och 
det kostar som ett vanligt sms 
eller mms. Du kan också mejla 
till papricaklubben@ica.se eller 

skriva till: ICA Sverige AB, 
Papricaklubben, Box 4075,  

169 04 Solna.

Rabarberdessert
Ingredienser: 1/2 dl riven kokos,  
400 g rabarber, saften från 1/2 citron  
1 dl flytande honung.
Gör så här: Rosta kokosen i en torr stekpan-
na tills den har fått färg. Skölj och skala 
rabarbern. Skär den i ca 3 cm breda bitar. 
Lägg rabarbern i en kastrull och häll över 
citronsaft och honung. Låt rabarbern sjuda 
på svag värme i ca 5 min. Häll upp i glas 
och strö över kokos.

Vera Henricson …
… är 9 år och bor i Göteborg.  
Du har önskat Rihanna. Varför gillar du henne? 
– Hon sjunger bra och är cool. Hon har haft 
många coola frisyrer. Min favoritlåt är ”Needed 
Me” – den är bra att dansa till. 

Har du några andra idoler? 
– Min elefant Elif. Han är en mini-
elefant som jag har haft sedan jag 
var liten. Elif vill inte bli känd, så jag 
kan tyvärr inte berätta så mycket 
mer om honom. Jag gillar också 
Billie Eilish och Sam Smith.  

Vad har du för fritidsintressen? 
– Gymnastik, dans och att måla. 
Det roligaste med gymnastik 
är att man får röra sig på olika 
roliga sätt. Dansa tycker jag är 
roligast att göra själv hemma. 
Vi spelar musik i våra högtalare 
och jag dansar till allt som 
sätts på. Jag gillar att måla 
eftersom jag kan göra vad jag 
vill utan att det finns några 
regler. Mest gillar jag att rita 
manga, som är en japansk serietecknarstil, 
eftersom det visar karaktärens personlighet. 

We Like 

Toppa gärna 
med lite kesella 
eller liknande.

1. Blöt lite hushållspapper i vat-
ten. 2. Krama ur det. 3. Knyckla 
ihop i botten på en skål.  
4. Strö ut chiafrön ovanpå.  
5. Täck skålen med plastfolie 
och stick några hål i plasten 
med en tandpetare. Ställ ljust. 

6. Vattna regelbundet med 
sprejflaska under plasten så 
att pappret inte torkar ut. 
Fortsätt vattna tills skotten 
vuxit till sig.  
7. Klipp av och strö över smör-
gåsen eller salladen. 

GOTT MED GRODDAT
Så odlar du dina egna 

groddar hemma:

KUL ATT ODLA 

Plockat tussilago 

Ställt om klockan till sommartid den 31 mars 

Sett videkissar 

Tagit fram cykeln 

Sett björken få musöron 

Känt pollenallergin komma

Sett vitsippor 

Varit på kosläpp  

Hört en koltrast 

Sett krokusar

När är det vår?
När medeltemperaturen har legat mellan  
0 och 10 plusgrader i sju dygn i sträck 
räknas det som vår. I genomsnitt kommer 
våren till Skåne i slutet på februari medan 
den längst upp i norra Sverige kommer i 
början av maj. 

Vilka vårtecken har du sett?
Kryssa för det du sett eller gjort.

D
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Visste du att …
... det hamnar upp till 13 miljoner ton 
plastskräp i havet varje år. Det är lika 
mycket som 85 000 blåvalar väger till-
sammans. Om alla de blåvalarna lade 
sig på rad skulle de räcka ända från 
Stockholm till Madrid. 

Testa något riktigt gott!

Du får en Likehandduk och 

 en vattenflaska om din önskeidol 

kommer med!

UNDER VINTERN FÅR vi inte så mycket sol-
ljus här uppe i norr. Så passa på att gå ut nu 
när våren kommer och solen värmer. Vår 
hud omvandlar nämligen solljuset till  
D-vitamin som vår kropp behöver. D-vitamin 
bidrar bland annat till att skelettet och tän-
derna håller sig starka, att vi får ett bra im-
munförsvar och en bra muskelfunktion.
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FULL 
GALOPP!

Kan man rida utan en livs levande häst? 
Absolut! Nova, Isabella, Mika och Novalie håller alla på med 

käpphästridning och vet att det går alldeles utmärkt. 

Siraia Foxie YazzDonna

Vad är 
käpphästridning?
Sporten kommer från Finland.  

Precis som i vanlig ridning kan man 
både ägna sig åt bland annat hopp-

ning och dressyr. I hoppningen hand-
lar det om att ta sig över höga hinder 

och rida felfritt genom en bana. 
Många ridskolor har uppvisningar 
med käpphästar. Det finns också  

tävlingar i käpphästridning.

]
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 Snabba fötter galopperar på den le-
riga ridbanan. Ryttarna rider på led 
längs staketet, tar sats och flyger 
högt över den röda bommen. Men 

det är inga vanliga hästar ryttarna sitter på – 
det är käpphästar.

Nova, Mika, Isabella och Novalie är i full 
gång med käpphästridningen, en ganska ny 
sport som blivit superpopulär genom filmer 
på Youtube och Instagram. 

– Jag satt och tittade på videoklipp på 
vanliga hästar i höstas, och så kom det upp 
ett klipp med käpphästar. ”Åh vad gulligt” 
tänkte jag och ville börja själv, berättar Mika. 

Hon har 16 käpphästar i sitt stall hemma. 
Nästan alla har hon gjort själv. Käpphästrid-
ning handlar inte bara om att hoppa över 
höga hinder, utan också om att tillverka sina 

Donlo är väldigt nyfiken under 
träningen. Tjejerna låter honom 
bli kompis med käpphästarna.

Det är inte ett måste att ha 
hjälm eller andra skydd när man 
rider käpphäst. ”Men det är bra 
om man har skor som tål lera 
och som sitter bra på fötterna, 
annars kan man stuka dem”, 
säger Nova.

Tips!
Bygg egna hinder

Agilityhinder till hundar är perfekta 
att använda till käpphästridning. 

Men du kan också göra dina egna 
av en pinne eller stång som du 

 lägger över pallar. Se bara  
till att de går att riva.

ditatur?
Vad är det bästa med  
käpphästridning? 
NOVALIE, 6 ÅR: Att sy dem! Men  
det kan vara ganska svårt ibland.

Varför tycker du att käpp-
hästridning är så kul? 

MIKA, 10 ÅR: Det är roligt att sy häs-
tarna. Man får också bra motion av 
att hoppa med käpphäst.

Vilket är ditt bästa tips till den 
som vill börja rida käpphäst? 
ISABELLA, 8 ÅR: Att köpa en och sedan 
börja med låga hinder. Sedan kan man 
bygga högre och högre hinder. 

Vad ska man tänka på 
när man bygger hinder? 
NOVA, 9 ÅR: Att bygga dem så att de 
kan rivas. Annars kan man fastna och 
skada sig.

Så bygger du din  
egen käpphäst

DU BEHÖVER: 

3 Stickad strumpa 
3  Träkäpp eller pinne från skogen
3 Vadd att stoppa hästen med
3  Knappar att använda till ögon 
3  Tyg att göra öron av
3 Garn till manen 
3 Häftapparat, lim, sytråd, nål, sax 
och såg (om käppen är för lång). 
 
Fyll en stickad strumpa med vadd. 
Klipp till öron av tyget och sy fast. 
Limma på knapparna som ögon (an-
vänd limpistol tillsammans med en 
vuxen). Klipp till långa bitar av garnet 
till hästens man. Sy eller limma fast.

Såga till käppen till ungefär 50 
cm. Är den för lång river den hindret! 
Häfta fast hästhuvudet på käppen.

egna hästar. Novas favorithäst heter Donna, 
och det är den hästen som fått följa med 
när tjejerna tränar i dag. 

– Jag har sytt den med hjälp av mamma. 
När man rider med käpphästarna mycket 
blir de lite sunkiga, men då kan man tvätta 
dem och stoppa i mer vadd, säger Nova.

Bredvid ridbanan står Sweety och Don-
lo, ridhusets levande hästar, som nyfiket tit-
tar på när tjejerna hoppar över hindret. De 
blir lite rädda och springer iväg när bom-
men faller ner, men kommer snart tillbaka 
för att titta igen. 

Nova har blivit varm av hoppningen och 
slänger sin jacka över staketet. Hon höjer 
bommen till nästan en meter. Isabella ropar 
till sin pappa som står vid staketet att det 
inte är några problem, hon fixar detta. 

– Jag har hållit på sedan i januari. Jag såg 
också ett videoklipp på käpphästar och se-
dan skulle pappa åka och handla, så då följ-
de jag med och köpte min egen käpphäst.

Nu tränar hon så ofta hon hinner. Alla 
tjejerna brukar träna utomhus, i sina träd-
gårdar. Där bygger de upp hinder av det som 
finns hemma. En sopkvast och två hinkar 
funkar bra. 

– Man kan också rida dressyr. Då ska 
man inte vara snabb som i hoppning utan 
rida fint. Man sträcker på benen och gör 
volter, säger Nova och visar hur man går i 
en liten cirkel med sin käpphäst. 

Tjejerna radar upp sig några meter från 
bommen och tar sats igen. Alla fyra flyger 
tillsammans över den och galopperar sedan 
vidare i full fart.
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SUSHI
SOM SANDWICH

Sushi behöver inte alltid se ut som den gör på restaurang. Här visar vi 
hur du gör sushisandwichar – perfekta att ta med ut på vårpicknick. 

Dressing
För extra smarrig och 
krämig sushi kan du 
göra en majonnäsdres-
sing att ringla över. Vi 
blandade majonnäs 
med chilisåsen Sriracha. 
Prova dig fram till vad 
du gillar. Smaksätt till 
exempel med wasabi, 
lime eller avokado. 

SUSHIRIS
2 dl sushiris
2 msk risvinäger
2 msk socker

Tillaga riset enligt anvisning på för-
packningen. Ta från värmen och låt 
stå i 10 minuter under lock. Rör ihop 
risvinäger och socker. Lägg riset i 
en stor skål eller form. Stänk över 
vin ägerblandningen och blanda för-
siktigt utan att mosa riskornen. Låt 
svalna. 

Tips! Det finns färdiga sushikit att 
köpa med både ris, vinägerblandning 
och nori (sushisjögräs). 

Riv av plastfolie i form av 
en fyrkant och lägg ut på 
en plan yta. Lägg på ett 
ark nori. Lägg på sushiriset 
och platta till och forma 
till en mindre fyrkant i mit-
ten på arket. 

Lägg på valfritt pålägg eller 
ta något av alternativen 
här bredvid/uppe/nere.

Lägg på en till fyrkant av 
sushiris. Vik in hörnen av 
noriarket mot mitten.. 

Plasta in tajt. Vänd så att 
skarven hamnar nedåt och 
dela på mitten med vass 
kniv. 

1 2 3 4

STEG FÖR STEG:

Servera 
med soja! 

Tips! 

Testa vår goda sushi!

おいしいお寿司を
お試しください。
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SVAMP &  
AVOKADO
TILL EN SANDWICH
1 dl färdigt sushiris
1 ark nori (sushisjögräs)
1 stor portabellosvamp (eller 
annan svamp)
1/2 avokado
1 näve babyspenat

ÄGG, OST  
& SKINKA
TILL EN SANDWICH
1 dl färdigt sushiris
1 ark nori (sushisjögräs) 
1 skiva hamburgerost
1 skiva rökt skinka  
(eller rökt lax)
1 stekt ägg
1/2 skivad tomat
några salladsblad KYCKLING

TILL EN SANDWICH
1 dl färdigt sushiris
1 ark nori (sushisjögräs)
1 panerad kycklingburga-
re/schnitzel (finns att köpa 
färdig – bara att steka på)
1 klick färdig coleslaw
1/2 skivad tomat
några salladsblad

おいしいお食事

Smaklig måltid
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]LÄS MER OM ANNA PÅ NÄSTA SIDA …

VÅGA GÅ DIN 
EGEN VÄG

TEXT: ALICE L INDÉN   FOTO: PRIVAT

Anna Nordqvist är en av Sveriges främsta golfspelare  
och har vunnit stora tävlingar som LPGA Championship 
och Evian Championship. Hon började satsa på golf som 
trettonåring och vet precis hur det är att börja med en ny 
sport när det känns som att det är för sent.
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”IBLAND FÅR JAG frågan om man 
kan börja med en ny sport när man 
är 13 år – och det är jag ju ett bra 
exempel på att man kan. För mig tog 
det lite tid att hitta min sport, men 
jag tycker att jag har haft stor nytta 
av att ha testat andra sporter innan 
jag satsade på golfen. Tack vare det 

har jag fått en bra idrottsbakgrund 
och en bra bollförmåga. Man behö-
ver inte vara bäst på en sport för att 
få träna, bara man har ett brinnande 
intresse kan man gå långt. Hitta din 
väg, följ den och bry dig inte om vad 
andra tycker.”

Hur gör man för att våga 
testa en ny sport?

Ålder: 31 år.
Familj: Fästmannen Kevin, mamma  
Maria, pappa Urban, bröderna Micke 
och Mattias och fem brorsbarn.
Bor: Orlando, Florida i USA.
Klubb: Lake Nona Golf Club i USA  
och hemmaklubben Torshälla  
Golfklubb. 
Meriter: Bland annat två majortitlar (det 
största du kan vinna som golfspelare) 
och sju andra vinster på LPGA-touren.

Anna Nordqvist
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Har du någon hemlig talang?
– Jag har väldigt bra handstil! I skolan satt jag alltid och skrev 
väldigt fint och noggrant i mina anteckningsböcker.

Vad är det bästa med golf?
– Glädjekänslan när man lyckas med något man jobbat på 
länge och utmaningen att det alltid finns något att utveckla.

Hur hanterar du nervositet?
–  Att bli nervös är bra, det visar att du bryr dig om det du 
gör. Känns det jobbigt kan man tänka på sin andning, försö-
ka fokusera och tro på sig själv och att man förberett sig väl. 

Vilken är din favoritmat?
– Mammas mat! Hon är så duktig på att laga mat, särskilt 
svensk husmanskost. Jag saknar det här i USA.

Vad ville du bli när du var liten? 
– När jag var sex år ville jag bli brandman, kanske var jag  
inspirerad av min pappa som är polis. Sedan ville jag bli  
journalist ett tag, men det gick över när jag praoade på en  
tidning för det tyckte jag inte var så kul. 

Har du något drömresmål?
– Maldiverna. Det ser så himla exotiskt ut med det kristall-
klara vattnet. Det blir nog en bröllopsresa dit när jag och 
min fästman har gift oss.

Vad är ditt nästa mål?
– Jag drivs av att vinna tävlingar. Att vinna en major till skulle 
vara häftigt.

Har du någon pryl du inte kan leva utan?
– Tyvärr är jag väl ganska styrd av min mobil för att kunna 
sköta mitt jobb och hålla kontakten med alla hemma i  
Sverige. 

Vad gör du när du är ledig?
– Då försöker jag att inte ha någonting inplanerat. Jag vill 
göra något aktivt och kanske käka frukost utomhus. 

Vilken tävling är du mest stolt över?
– En speciellt viktig tävling för mig är när jag vann min första  
major 2009. Efter den vinsten fick jag fulla spelrätter vilket  
innebär att jag får vara med i alla tävlingar. 

Vem är din största förebild?
– Min morfar Gaspar var en stor förebild för mig och mina  
bröder när vi växte upp. Han skjutsade oss till tävlingar och 
fanns alltid där och stöttade oss.  

Vad äter du till frukost?
– Innan tävlingar äter jag alltid omelett, men annars brukar 
jag göra bananpannkakor med proteinpulver.

12 FRÅGOR TILL 
ANNA:

Anna spelar golf i 
varma sköna Florida.

Anna trivs på golf-

banan i alla väder. 

Mums för 
mammas 

goda mat.
Innan tävling 
äter Anna all-
tid omelett till 

frukost.
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Tre sätt   
att tänka mer 
positivt:
✔ Tänk på tre saker som varit 
bra med dagen när du borstar 
tänderna.

✔ Kroppsspråk är jätteviktigt!  
Ett leende på läpparna gör det  
svårare att tänka negativt. 

✔ Omge dig med människor 
som får dig att må bra. Om 
du är med någon som klagar 
kommer den personens hu-
mör smitta av sig på dig. Det 
är bättre att hänga med glada 
människor som inspirerar dig.

Drömresan är att få 
åka till Maldiverna.

Annas kärlek Kevin.

Telefonen är viktig 
för att kunna hålla 
kontakt med alla nära 
och kära i Sverige. Att äta frukost 

ute är mysigt 
när man är ledig.

k
k
k
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2. VAD KAN MAN BRYTA  
UTAN ATT RÖRA VID DEN? Fix & Trix

FACIT: GÅTA 1: KOREA. GÅTA 2:  TYSTNADEN. GISSA STÄDERNA: LUND, KARLSTAD, KIRUNA. KIRUNA LIGGER LÄNGST NORRUT. ORDFLÄTA: 1. CITRON, 

2. ÄPPLE, 3. LIME, 4. MELON, 5. INGEFÄRA, 6. HALLON, 7. TOMAT, 8. APELSIN, 9. BANAN. LODRÄTT: CLEMENTIN. 

TÄVLINGSREGLER FINNS PÅ SIDAN 2.

1. I VILKET LAND ÄR DET  BILLIGAST ATT HANDLA KOR?

SE SVAREN LÄNGST NER PÅ SIDAN.

GÅTOR: 

KORSORDS-
TÄVLING!
Vilken mening bildar 

de rosa rutorna? 
Två personer vinner varsin 

Like-t-shirt! Skicka in 
orden tillsammans med 

en motivering till varför du 
vill vinna, ditt namn, ålder, 

adress och telefonnummer 
till 073-012 07 66 (kostar 

som ett vanligt sms/mms), 
papricaklubben@ica.se 
eller till ICA Sverige AB, 

Papricaklubben, Box 4075, 169 
04 Solna senast den 29 april. 

Vinnare av förra 
numrets 

korsordstävling: 
STORT GRATTIS 

TUVA LUNDSTRÖM, 
UMEÅ OCH SIXTEN RAS-

MUSSEN, VARBERG!! 
RÄTT SVAR: MIN SÅNG 

ÄR LÅNG.

Ordfläta
Fyll i frukterna och grönsakerna med hjälp av 
ledtrådarna. Vad blir det lodräta ordet? 

1. SUR CITRUS

2. DATORMÄRKE PÅ SVENSKA

3. GRÖN CITRUS

4. KAN BÖRJA PÅ HONUNG,  
NÄT ELLER VATTEN

5. STARKT TILL SUSHI

6. LITET RÖTT SOMMARBÄR

7. HUVUDINGREDIENS 
I GAZPACHO 

8. C-VITAMINRIK 
OCH ORANGE

9. ÄR BÅDE EN  
FRUKT, ETT BÄR 
OCH EN ÖRT

1.

4.

7.

3.

6.

2.

5.

8.

9.
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GISSA 
STÄDERNA
Oj, här har visst bokstäverna 
blivit omkastade i några svenska 
ortsnamn! Kan du lista ut vilka 
platser det ska vara? 

NLDU

TKRLSADA

URKINA

VET DU VILKEN AV DE HÄR STÄDERNA 

SOM LIGGER LÄNGST NORRUT?
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Hur ska man vara i naturen för att djur och växter 

ska må bra? Här får du lära dig om allemansrätten 

som förklarar precis det. 

  I LLUSTRATION:  K JELL THORSSON

Naturkul för alla

Tama djur
Du får gå igenom en hage om du 
måste, men ska inte göra det i 
onödan. Att gå in i en hage sker 
på egen risk, så var lite försiktig 
eftersom till exempel kor kan vilja 
skydda sina små kalvar. Om du 
går in i en hage är det viktigt att 
du stänger grinden efter dig så att 
inte djuren rymmer.  

Vilda djur
Man får aldrig störa vilda djur i naturen. 
Även om du träffar på små gulliga ungar, 
som kanske till och med verkar övergivna, 
ska du inte röra dem. Ofta är deras föräld-
rar i närheten. Om du hittar ett skadat djur 
kontaktar du länsstyrelsen eller polisen så 
kan de hjälpa till. 

Skräp
Plast, papper, glas och annat skräp hör inte 
hemma i naturen. Det är faktiskt förbjudet 
enligt lag att skräpa ned. Ser du någon som 
slänger något i naturen – säg ifrån! Djuren 
kan skada sig på skräpet eller till och med 
tro att det är mat. Att äta plast eller metall 
är inte bra för någon. 

Blommor
Du får plocka de flesta blommor i natu-
ren – men inte riktigt alla. Vissa är fridlysta 
och det betyder att de är så ovanliga att de 
skulle försvinna helt, alltså utrotas, om vi 
plockade dem. 

Anordna en skräpplockartävling med dina föräldrar, syskon 
eller kompisar. Ta varsin sopsäck och gummihandskar och 
se vem som kan samla ihop mest skräp i naturen. Ha alltid 
en vuxen med dig och be dem om hjälp med trasigt glas eller 
 andra vassa föremål. 

Tips! 

Vad är allemansrätten?
När du är ute i naturen och kanske cyklar, paddlar, promenerar 

eller klättrar i träd använder du dig av det som kallas för allemans-
rätten. Det betyder att du får vara på mark som är någon annans 

utan att fråga om lov. Det betyder också att du måste visa hänsyn 
mot djur och växter och den som äger marken. 

Allemansrätten är inte någon lag i sig men det finns lagar  
som säger vad man får göra i naturen och inte. 

Hittar du skräp i 
naturen är det bästa 
du kan göra att ta 
med det hem eller 
slänga det i närmaste 
soptunna.

Plastpåsar: 50–100-tals år
Tuggummi: 20–25 år

Glas: 1 miljon år

 Aluminiumburkar: 200–500 år

 Tidningar: 6 veckor
Petflaskor: 450–1 000 år

Organiskt material som exempelvis en äppelskrutt: 1 månad

SÅ HÄR LÅNG TID TAR DET FÖR OLIKA SAKER ATT BRYTAS NED I NATUREN!

5 BLOMMOR DU INTE 
FÅR PLOCKA:

Orkidé

Blåsippa

Gullviva Mistel

Mosippa
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We Like 
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Namn: Robyn Rihanna Fenty.

Ålder: 31 år.

Född: St. Michael på ön Barbados.

Känd för: Rihanna är en sångerska som 
upptäcktes 2003. Efter att ha prov-
sjungit för Jay Z (Beyoncés man) fick 
hon ett skivkontrakt på hans skivbolag. 
Rihanna blev känd över hela världen 
2007 då hennes singel ”Umbrella” blev 
den mest spelade låten det året. Några 
andra framgångsrika låtar av henne 
är ”Love the way you lie” och ”Please 
don’t stop the music”. Hon finns med 
på listan över de tio mest populära 
artisterna på Spotify genom tiderna. 
Rihanna har inte släppt något album 
sedan 2016, men hon har skrivit saker 
på Instagram som får fansen att tro att 
det kan komma ny musik i år.

Bonusfakta: Hon har tatuerat in sin 
bästa kompis födelsedatum på axeln, 
bästisen har en likadan tatuering fast 
med Rihannas födelsedatum. Rihanna 
kan inte bara sjunga, utan också skåde-
spela och har varit med i flera tv-serier 
och filmer. Hon har förbjudit paraplyer 
på sina konserter eftersom hon är 
rädd för att publiken ska skada sig om 
de försöker härma dansen hon gör i 
musikvideon för ”Umbrella”. 

k  Rihanna

VILL DU 
OCKSÅ VARA MED 
OCH ÖNSKA DIN 
FAVORITARTIST?

Du hittar mer info  
på sidan 2.

!


