HÄNG MED OCH BLI LÄRLING HOS

Lyssna på Papricaklubbens egen julkalender.
Nytt avsnitt varje dag fram till julafton.

med Grönis, Gulis och Rödis
Säsongstidning • Vintern 2019

JULEN NÄRMAR SIG.
Rödis, Gulis och Grönis har blivit antagna som lärlingar hos Klappvaktarna i Tomteträdet.
De beger sig iväg genom Den förtrollade trädgårdens stora skog. Nyfikna, uppspelta
och lite nervösa funderar de över vad de ska få vara med om.

Vad gör Klappvaktarna egentligen?

De vaktar julklappar åt Tomten.

Lärlingar

hos

KLAPPVAKTARNA
i Tomteträdet

Att vara lärling betyder att man
håller på att lära sig en syssla.
Genom att följa med, prova på,
lyssna och få råd av någon som
är duktig på sysslan, har man
till sist tillräckliga kunskaper
för att klara sitt uppdrag.
Häng med oss och bli lärling
hos Klappvaktarna du också!

I Tomteträdets stora valv ligger alla julklappar skyddade från att bli uppätna.

Men, vem vill ÄTA julklappar?

2-3. Genom skogen
4-5. Välkommen!
6-7. Inne i Tomteträdet
8-9. Lektion
10-11. Lärlingarnas prövning
12-13. Resultatet
14-15. Planket
16. Korsord och tävling

Hälsningar,
gänget i Papricaklubben

Titta, nu är vi framme!

Hur hungrig jag än blev, så skulle
jag aldrig äta JULKLAPPAR!

Det sägs att det finns Klappglufsare
som vill glufsa i sig alla julklappar...
Vi får säkert lära oss hur det ligger till.

Följ Papricaklubbens egen julkalender på vår YouTubekanal eller på papricaklubben.se
En säsongstidning för medlemmar i Papricaklubben. Vintern 2019, årgång 7. ADRESS: ICA Sverige AB, Papricaklubben,
Box 4075, 169 04 Solna E-POST: papricaklubben@ica.se ANSVARIG PAPRICAKLUBBEN: Nina Kerfstedt SKRIBENT /
PRODUKTIONSLEDARE: Cleen Sound Design AB FORMGIVARE / ILLUSTRATIONER: Reklamkompaniet F Buhr AB
TRYCK: Ruter AB, Laholm
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En flöjtsignal ekar genom skogen
när Rödis, Gulis och Grönis
närmar sig det stora, knotiga
och knarrande Tomteträdet.
Spanaren, längst upp i utkikstornet,
har sett dem länge i sin kikare.
På marken, vid Tomteträdets rötter,
står en annan potatistomte och
hälsar paprikorna hjärtligt välkomna.
Det är Mäster Columbus, den äldste
av alla Klappvaktare. Han ansvarar
för nycklarna till alla rum och krypin
i Tomteträdet. Den viktigaste nyckeln,
den som går till det stora klappvalvet
bär han alltid med sig i sitt bälte.

Mäster Columbus nycklar
Dra streck mellan de nycklar och lås som hör ihop.

Rätt svar hittar du på sidan 15

SE UPP
FÖR KLAPEP!
R
GLUFSA
n: Taggar
Kännetecke

Klapp och hej, alla nya lärlingar!
Jag är Mäster Columbus, den äldste.
Välkommen in i Tomteträdet!

Ovanlig
näsa

Hur många
Klappglufsare
kan du hitta på
sida 4 och 5 ?
Antal: ___
4

VÄLKOMMEN TILL
Rätt svar hittar du på sidan 15

5

UTKIKSTORNET

I vilken öppning ska
du posta brevet?
A, B eller C?

KÖKET BIBLIOTEKET

KÖKET
MATSALEN
I GRYTAN
I BUBBLAN
SKAFFERIET I SOVS
ALAR
ROTSYSTEMET

Rätt svar hittar du
på sidan 15

C

B

A

KON

TROL

LRUM

Hej på er lärlingar! Mitt namn är
Victoria Vaktare och jag är
föreståndare här i Tomteträdet.
Jag håller koll på det mesta
här inne, vad alla ska göra
och när de ska göra det.
Nu ska ni börja utbildas, så
ge er iväg till lektionssalen!

Grönis, Rödis och Gulis gapar och
tittar med stora ögon när de kommer
in i Tomteträdets varma entréhall.
De ser gångar, vindlande korridorer
och lustiga rum åt alla håll och kanter.
Det vimlar av Klappvaktare. Stora, små,
unga och gamla, skyndar raskt förbi.
Alla verkar vara sysselsatta med något
viktigt uppdrag. Plötsligt hör paprikorna
en röst ropa glatt till dem...
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Klappglufsarna har tre
näshål som de både
luktar och lyssnar med.
För att hindra en Klappglufsare från att glupskt
sluka klappar, kan man
göra två olika saker...

en
Längst fram i lektionssal
h blickar
står Fröken Krokett oc
r.
barskt på sina nya eleve
d
me
r
Hon pekar på bilde
er:
skumma figurer och säg
re!
- Det här är Klappglufsa
i sig så
fsa
glu
att
De gör allt för
jligt.
mö
m
många julklappar so
ge
att
i
De förstår inte glädjen
inte alls
bort en gåva. De bryr sig
et i julom vad som finns inslag
vet
de
klappen. Tvärtom! Om
r de
bli
,
vad som finns i klappen
par aptiten.
ointresserade och tap

1. Avslöja

T

TSKÅ

KLAPPGLU

vad som finns inslaget
i julklappen,
så tappar de aptiten.

2 . Spela flöjt!

POS
FLÖJ

KLAPPGLUFSARE

Klappglufsarens nä
sa blir
överbelastad och
luktsinne slutar
fungera för en st
und. De blir
då virriga och ger
upp för dagen.

P

Läs så mycket ni kan om Klappglufsarna, så ni
känner igen dem. Ni får även varsin nybörjarflöjt. En färgglad, lättspelad flöjt som faktiskt
fungerar oväntat bra, om ni prickar tonerna.
Musikläraren, Melody kommer att lära er mer.

FSARE

BRA ATT

H

A VID
SPANIN
G
KLA E F T E R

PPGL U
FSARE!
På sko
lbänka
rna
ligger la
bokstä ppar med
v
ord ka er. Vilket
n du b
ilda?

___

___

Rätt svar hittar
du på sidan 15

Skriv ditt namn här:

Denna
Papric QR-kod öpp
n
a
Testa klubbens k ar
o
a
kan lä m din mob nal.
il
sa av
koden kamera
.
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-4

+2

TA
R
A
ST R
HÄ

+3?

Lycka till!

+1?

+1?

KONTROLLRUMMET
Låt tärningen gå runt mellan
deltagarna. Den som först
slår en etta vinner en klapp.

KLAPPGLUFSARE PÅ STEGEN!
Pärstamp! Glufsaren snyter
åt sig en av dina klappar.

+1

MOTIONERA
Dags att röra på kroppen!
Hitta på en egen dans så
får du en julklapp.

FULL RULLE I KÖKET!
Rulla tärningen mellan
deltagarna så fort som
möjligt i en minut.
Den som lyckas slå flest
fyror vinner en klapp.

+?

HITTA KLAPPAR I BIBLIOTEKET!
Hämta en bok. Slå upp sida 24.
Läs det tolfte ordet på sidan.
Du får lika många klappar som
det antal bokstäver ordet har.

FLÖJTLEKTIONEN
Klappvaktare har en Virrflöjt.
Prova vissla som en Virrflöjt
så får du en klapp.

-3

PORTKLAPP
Innan spelet börjar ställer sig
alla deltagare här! Klappa
händerna för att bli insläppt
och få 10 julklappar var.

+10

-1

+1

BRÄNDA POTATISBULLAR!
Glufsaren tar tre klappar.

KLASSRUMMET
Slå tärningen två gånger.
Lyckas du slå samma siffra
båda gångerna får du med
dig tre julklappar.

VÄLKOMMEN IN I STUGAN!
Lägg dig ner och vila en stund
och stå över en omgång.
Du får därefter med dig
två klappar.

+2

MATSALEN
Det kurrar i magen. Varsågod!
Du får en god och nyttig måltid
så du orkar bära två klappar till.

+3?

Försök samla och skydda så många julklappar som möjligt längs banan. Men se upp!
Klappglufsarna lurar lite varstans och glufsar gärna i sig klapparna om de får chansen.
Den som lyckas överlämna flest klappar i klappvalvet vinner. Slå en tärning och gå så många
steg efter banan som tärningen visar. Använd korten i en vanlig kortlek som klappar.
Ett kort motsvarar en klapp.

LÄRLINGARNAS PRÖVNING

GÖR EN KOMPIS GLAD!
Du hittar två klappar.
Behåll en klapp själv och
ge deltagaren till höger
den andra julklappen.

2-1=1

-2

FRAMME VID KLAPPVALVET!
Tjoho! Julklapparna hamnar nu
i säkert förvar fram till julafton.
Räkna korten för att veta hur
många klappar du räddat!
När du räknat klart ställer du
dig i Mäster Columbus kula och
inväntar övriga deltagare.

KLAPP OCH HEJ!
Då ska vi se hur ni
lärlingar har klarat
av prövningen...

+1

GLUFSARNAS BO.
Aj, aj, aj! Du hamnar hemma
hos de hungriga Glufsarna.
De glufsar i sig fyra klappar!

+2

FLÖJTSOLO!
Du får till perfekta
toner på din lärlingsflöjt och räddar två
julklappar.

HOPPSAN!
Någon har tappat en
julklapp. Den får du
plocka med dig.

ÅH NEJ!
Den här skumma filuren
slukar två av de klappar
du bär på. Elände!

SPANA I DET DOLDA
Håll utkik så ingen glufsare smyger in i valvet.
Välj en sida på tärningen. Lägg handen så att
ingen ser tärningen. Låt någon av de andra
deltagarna gissa vilken siffra du döljer.
Du får tre klappar om de gissar på fel siffra.

Samtidigt hos Klappglufsarna...

Flöjttonerna som ekar genom skogen gör Klappglufsarna sömniga. De ligger och pratar i sömnen om att
glufsa i sig julklappar. Vem drömmer om vilken klapp? Para ihop rätt julklapp med rätt Klappglufsare.
Rätt svar hittar du på sidan 15

A
Ni har klarat Klappvaktarlärlingarnas prövning.

Röd klapp med
vita snören...

Ni har visat er behärska era blåsinstrument så bra, att ni från denna
dag får använda äkta Virrflöjter.
Ni har även visat att ni förstår
glädjen av att ge och få en gåva
och har därmed rätt att bära
Klappvaktarnas speciella luva.
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Fram till julafton
blir ert uppdrag att
hålla utkik efter
Klappglufsare.

Klapp

.........

B

C

D

Röd klapp med
blå stjärnor...

Mmm, grönt papper
och röd rosett...

Blå julklapp med
röda stjärnor...

Klapp
Klapp

.........

.........

Klapp

.........

E
Röd klapp och
grön rosett...

Klapp

.........
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t
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n
Pla

Facit
Kompisarna har kul på
partyt. Av Hebba, 8 år

r
ute på äventy
Paprikorna är ad av Moa.
Mål
med en båt.

Sida 4

ritat morotsCharlie, 5 år har
r fotboll.
ela
sp
vänner som

Nora, 6 år har tecknat
riktiga stjärnkompisar.

Antal Klappglufsare som
gömmer sig:
5st

Alice, 8 år har målat Apelsinen Anine
och Päronet Pontus, kusiner på kalas.

Melvin, 3 år har målat
glada kompisar.

Wilgot, 5 år har tecknat
fyra fruktbästisar.

.
Bästisarna tittar på film
år.
8
la,
Ley
av
Ritad

Frida, 8
år
Moroten har ritat kompis
arna
och Pals
ternacka
n.

Minna från Sturkö har
målat ett glatt kompisgäng.

h paprikorna
Palle Plommon oc
Tua, 6 år.
i trädgården. Av

Sida 6
Rörpost till utkikstornet
ska postas i öppning:
B
Sida 9

g
Linnea har tecknat ett gän
dje.
glä
av
par
hop
som
are
pol

Sam,
xx7x år har ritat vänner
som har roligt på tivoli.

d har målat
Hampus från Östersun
fotboll.
tre morötter som spelar

Tack för alla fina
tävlingsbidrag!
Rätt svar på korsordet: BÄSTA VÄNNER
Vi säger grattis till Ellen Björing som
vinner en t-shirt. Hon har ritat bästa
vännerna Gulis, Moroten, Rödis och
Grönis som ska gå på kalas..
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Bästisar och ballonger i solen.
Av Dorotea från Göteborg.
t massor av
Billie, 5 år har rita
sta vänner.
bä
är
m
so
r
kte
fru

Skicka brev, teckningar och
pyssel senast 10 december till:

Lapparna på skolbänkarna
bildar ordet:
KIKARE

Sida 13

Klapp

C

.........

Klapp

E

.........

Klapp

D

.........

Klapp

B

.........

Klapp

A

.........

ICA Sverige AB,
Papricaklubben,
Box 4075, 169 04 Solna

Tack för alla fina teckningar!
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RETURADRESS: ICA Sverige AB, Papricaklubben,
Box 4075, 169 04 Solna

ANVÄNDER
FRISÖRER

KRYSS

CIRKA
FAST
KORTARE
KAN MAN
ÅKA SKRIDSKOR PÅ
BIRGIT
NILSSON
JULGODISET
MAN KAN
KOKA
SJÄLV

KAN SKÄRA
HÖGT GRÄS

FÅR SKÅDESPELARE

TAPPAR
GRAN
INOMHUS
LÖVTRÄD
TILL PÅ
ENGELSKA

På Papricaklubbens
YouTube-kanal kan du
lyssna på julkalendern.
Nytt avsnitt varje dag
fram till julafton.

10 KILOMETER
BLIR EN ...

ar
-kod öppn l.
Denna QR
na
a
k
s
bben
Papricaklu mobilkamera
in
d
Testa om
.
av koden
kan läsa

Vill du vara med och tävla om en t-shirt?
Rita en egen Klappvaktare som är ute på uppdrag.
Skicka teckningen till oss i Papricaklubben.
Skriv också korsordets svar på baksidan av teckningen.
Rätt svar får du fram genom att fylla de gröna rutorna
med rätt bokstäver.

ICA Sverige AB
Papricaklubben
Box 4075
169 04 Solna

Märk kuvertet med ”Klappkul”.
Eller mejla in ditt svar och din
teckning till papricaklubben@ica.se.
Skriv ”Klappkul”
i ämnesfältet.

SLINGRA
SIG

SKALL
DRA I
KOPP

Tävling!
Skicka ditt svar
till:
senast 10 december

HÅRDA
VOKALER

Färglägg
fsaren
u
l
g
p
p
Kla

Om du vill tävla glöm inte att skriva
adress och önskad
storlek på t-shir ten!
Tävlingsregler: Tävlingen pågår till 10 december 2019
och är öppen för alla familjer med barn förutsatt att
vårdnadshavare samtycker. Tävlingen anordnas av
ICA Sverige AB. En jury bestående av Eva Hollner,
ansvarig för Papricaklubbens tävlingar, och
Daniel Persson produktionsledare utser en vinnare,
som får en t-shirt. Vinnaren meddelas i samband
med att nr 1 2020 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.

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 P A P R I C A K L U B B E N

SMARRIGA
PANNKAKOR
FRÅN TRE
OLIKA
LÄNDER

#5.19
MIN HJÄRNA
GILLAR SÖMN,
MAT OCH
RÖRELSE!

Härliga hjärnan

HUR FUNKAR
DEN EGENTLIGEN?

ST JÄ R N G LA N S:

Handbollsspelaren
OLIVIA MELLEGÅRD
spelar VM i Japan

PROFFSIGA PÅ
PINGPONG
Häng med Alice och Jens på
assar alla
p
m
so
g
in
n
ä
tr
is
n
n
te
rd
bo
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Pingis för alla!

N

är jag gick på högstadiet spelade
vi rundpingis i uppehållsrummet
på rasterna. Alla fick vara med
– jag blir glad när jag tänker på det. Det
var inte viktigt vem som vann, utan att
alla skulle delta. På sidan 4 har vi besökt bordtennisklubben Rudalens IF – där får också alla vara med.
Snart börjar damernas handbolls-VM i Japan. Jag tycker
att handboll är jättespännande att titta på. Matcherna går
fort och jag tittar gärna lite extra på målvakterna. De är
så modiga som vågar stå i mål och ta emot de hårda bollarna. På sidan 11 har vi pratat med anfallaren Olivia Mellegård som är med och tävlar för Sverige.
Visste du förresten att hjärnans blodkärl skulle räcka
fyra varv runt jorden om de sträcktes ut? Coolt va , men
hjärnan är också ett organ som vi behöver ta hand om
genom att röra på oss, äta nyttigt och sova ordentligt.
Läs mer på sidan 14.
Ibland på helgerna när jag vill äta något extra gott blir
det pannkakor. Jag gillar de amerikanska
bäst eftersom de blir fluffiga och mättar lite mer än vanliga. På sidan 8
Nu kan du sms:a
får du recept på pannkakor från
och mms:a till oss i
flera olika delar av världen.
Ha en finfin höst!

We Like!
ÅSA TAPPER

Innehåll:
4
8
11
13
14

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.

Reportage: Pingis tillsammans trots olikheter
Pannkakor från hela världen
Handbolls-VM väntar för Olivia Mellegård
Fix & Trix
Allt du behöver veta om hjärnan

EN SÄSONGSTIDNING FÖR MEDLEMMAR I PAPRICAKLUBBEN, HÖSTEN 2019, NUMMER 5.
A D R E S S : ICA Sverige AB, Papricaklubben, Box 4075, 169 04 Solna E - P O S T: papricaklubben@ica.se
TF A N S VA R I G PA P R I C A KL U B B E N : Åsa Tapper, ICA Sverige AB P R O D U KT I O N : Spoon On Demand
R E DA KTÖ R : Hanna Klumbies FO R M G I VA R E : Pernilla Stenborg R E P O R T RA R : Frida Wall, Alice Lindén
och Hanna Klumbies T RYC K : IT-grafiska O M S L AG S FOTO G RA F: Patrik Olsson.
TÄVLINGSREGLER: Tävlingen pågår fram till den 6 december 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,

dduk och
Du får en Likehan önskeidol
din
om
a
ask
nfl
tte
va
en
kommer med!

Har du någon idol ?

Berätta för oss vem du vill
se på baksidan av nästa nummer!

Lisen Norén …
… är 10 år och bor i Säffle.
Du har önskat Molly Sandén. Varför gillar
du henne?
– För att hon sjunger bra och hon verkar
supersnäll. Man drömmer sig bort i hennes texter.
Har du några andra idoler?
– Jag gillar Billie Eilish också, för att
hon är grym och cool.

Grattis
på födelsedagen!

+ 3
4
SIFFER2 TROLLERI

–
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Prova själv eller gör på en kompis!
1. Tänk på ett nummer.
2. Dubbla det numret.
3. Addera (+) 8.
4. Halvera hela talet.
5. Subtrahera (-) med ditt ursprungliga nummer från punkt 1.
Det blir fyra!

Den 20 november i år fyller FN:s konvention om
barnets rättigheter, eller barnkonventionen, 30 år.
Den berättar vilka rättigheter barn i hela världen har.
Den består av 54 så kallade artiklar. Några exempel är
”Barn har rätt till lek, vila och fritid”, ”Alla barn har samma
rättigheter och lika värde” och ”Barnets bästa ska alltid
komma i första hand”. Nästa år blir barnkonventionen
faktiskt lag, och alla måste följa det som står där.

Julklappstips!

We Like

Sladdhållare

Vad har du för fritidsintressen?
– Jag går på dans, fotboll och friidrott.
Det som är så kul med dans är att vi har
show – då får man träna på en dans och
visa upp för publik. Med fotbollen gillar
jag matcherna och gemenskapen, och
friidrotten är kul för att det är så många
olika grenar. Mina favoritgrenar är kula
och längd.

Vi vet alla hur hörlurssladden
blir när den legat i väskan eller
fickan. Med några få saker kan du
själv göra den perfekta julklappen
till den som tröttnat på att trassla
ut sladden hela tiden – en
fin och smart sladdhållare.

Ostbollar med grönkål
Perfekt till julbordet eller glöggmyset.

Visste du att …
… både HERMELINEN, SKOGSHAREN OCH
FJÄLLRÄVEN byter päls på vintern? Från att vara
bruna på sommaren får de en tjockare och helt vit
vinterpäls för att klara kylan bättre och kunna
kamouflera sig i snön.

15 STYCKEN
Ingredienser:
100 g naturell färskost
150 g riven prästost
1 krm nymald svartpeppar
1 dl grönkålschips
GÖR SÅ HÄR: Blanda färskosten med prästost
och peppar. Rulla till bollar och rulla dem sedan
i smulade grönkålschips. Grönkålschips gör du
genom att massera grönkålsblad med olja och
tillaga i ugnen på 150°C i cirka 25 minuter.

DU BEHÖVER:
3 Filttyg, läder eller annat
tjockare tyg
3 Påsnitar
3 Penna
3 Sax
GÖR SÅ HÄR:
1. Välj en figur som du vill göra.
2. Vik tyget dubbelt och rita ut figuren så att nederdelen är där du vikt.
3. Klipp längs de ritade strecken.
4. Prova hur stor plats hörlurarna
tar och fäst påsniten, som till exempel nos, genom tyget.
5. Rita ögon och kanske något mer.

1.

3.

2.

4.

utser två vinnare, som får varsin Like-t-shirt. Vinnaren meddelas senast 29 januari och publiceras i Like
nr 1, 2020. Deltagare samtycker till att ICA publicerar tävlingsbidrag och namn i ICA:s egna medier.
Juryns beslut kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

5.
2

WE LIKE NUMMER 1.2016

WE LIKE NUMMER 1.2016

3

BORDTENNIS

FÖR ALLA

Varje träning börjar med uppvärmning
för att få upp pulsen. Först får spelarna
springa några varv i idrottshallen, sedan
är det hopprep som gäller.

L

Snabba fötter gnisslar mot det gröna gummigolvet när
Rudalens IF värmer upp med hopprep i Frölunda kulturhus. Veckans bordtennis-träning är i full gång. Här kan
alla som vill bli proffsiga på pingis – trots olikheter.
T E X T: A L I C E L I N D É N FOTO : A N N A S I GVA R D S SO N
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WE LIKE NUMMER 5.2019

JENS YUNG
Ålder: 11 år. Bor: Änggården.
Intressen: Spela spel. Det bästa
med bordtennis: ”Att träffa nya
kompisar och att tävla. Vi gör
väldigt spännande övningar på
träningarna också”.

ALICE WÅGBERG
Ålder: 14 år. Bor: Kålltorp. Intressen: Rullstolsbasket.
Det bästa med bordtennis: ”Det är en väldigt rolig sport,
och det är kul att vinna. Jag brukar träna hemma med
pappa också, för jag vill verkligen bli så bra som möjligt”.

judet av tunga andetag studsar mellan väggarna i idrottshallen. Gula, blå och rosa hopprep snurrar fort, fort. ”När får vi stanna?” ropar
flera i gruppen. ”När jag säger till”, ropar ledaren Jeanette tillbaka.
I Rudalens IF spelar personer både med och
utan funktionsnedsättning tillsammans. Jens och Alice är
två av spelarna som är med på dagens träning. Båda är
lite sena och får hoppa dubbelt så snabbt som de andra
för att komma ifatt. Jeanette delar upp gruppen två och
två. Först ska forehandslagen slås in, sedan backhandslagen. Alla vinklar sina racketar precis som Jeanette visar
– åt höger och åt vänster.
WE LIKE NUMMER 5.2019
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Fullt fokus på bollen hela tiden och
snabba steg åt
sidorna. Även om
man inte behöver
springa blir det
svettigt.

Spelarna peppar
varandra och gör
high five efter
några riktigt bra
bollar.

VAD MENAS
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING?

– I pingis måste man
vara välidgt fokuserad,
säger Alice.

En funktionsnedsättning betyder att det
kan vara svårt att göra
saker på samma sätt
som andra människor.
Det kan till exempel
handla om att man
behöver sitta i rullstol
eller använda teckenspråk för att prata
med sina kompisar.

Jeanette och Anders är tränare i
Rudalens IF.
– Pingis passar
verkligen alla.
Hos oss får alla
vara med och
spela på sin egen
nivå, säger Anders.

Tränaren Anders har ställt upp en vattenflaska med en pingisboll på. Det är dags att träna på att träffa bollen med ett lätt slag. Blir träffen för tung välter flaskan.

3

SNABBA
FAKTA OM
BORDTENNIS:

1. Bordtennis kallas även för pingis,
kanske eftersom bollen låter ping
pong när den studsar över nätet.
2. Att serva betyder att du startar
spelet. Kasta upp bollen minst 16
centimeter och få till en träff så att
bollen studsar först på din sida av
bordet, sedan på motståndarens.
3. En match består av fem omgångar, eller set som det heter på
bordtennisspråk. Mellan varje set
får man en vattenpaus och ska byta
sida med motståndaren.

6
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”Vad tycker du är det roligaste
med att spela pingis?”
– Jag började egentligen med tennis, men
så testade jag pingis och fastnade för det,
säger Jens samtidigt som han servar en ny
boll. Den hamnar långt åt vänster. Oliver på
andra sidan bordet gör ett snabbt utfall och
lyckas rädda bollen.
Det roligaste med bordtennis tycker Jens
är att tävla. Då får man möta motståndare
man inte känner, och får ofta nya kompisar.
– I pingis är det vanligt att ge varandra
komplimanger när man spelar. Vi ropar
grejer som ”bra boll!” och det tycker jag är
väldigt bra. Det är klart man vill vinna, men
man ska vara schyst också, säger han.
På andra sidan hallen har Alice hamnat
med Jeanette som motståndare. Båda är
snabba och slår hårt. Att vara tuff i spelet
är Alice van vid eftersom hon också tränar
rullstolsbasket.

» I pingis är det vanligt

att ge varandra komplimanger när man spelar.
Vi ropar grejer som ”bra
boll!” och det tycker jag är
väldigt bra,« säger Jens.

När bollen servas ska den hamna
över nätet, men under repet.

– Det är två väldigt olika sporter. I rullstolsbasket tycker jag om att krascha in i motståndarna, skrattar Alice och fortsätter:
– Pingis är något helt annat, det är kul
på ett annat sätt. Man måste vara väldigt
fokuserad.
ALICE BÖRJADE MED bordtennis efter
att hon och hennes pappa spelat lite hemma. Nu har hon sikte på SM, eller varför
inte VM. Men först ska hon se till att vinna
över Jeanette, vilket inte är det lättaste.
Servarna är kluriga och hamnar för högt.
– Alice, håll dig närmare bordet, kom igen
nu! ropar Jeanette peppande.
– Det går inte så bra just nu, men då brukar jag tänka positivt. Snart går det bättre
igen, säger Alice och tar ett litet steg framåt,
siktar och kastar upp bollen. Fullträff!

DENNIS JIAQUAN,
11 ÅR
”Det är spännande. Jag
brukar träna utomhus
också, vi har ett pingisbord i en park nära där
jag bor.”

TUR WALLENBORG,
12 ÅR
”Det är en fartfylld
sport där man måste
röra sig mycket i sidled,
men det inte lika tröttande som fotboll som
jag spelade förut.”

OLIVER GENTZEL,
12 ÅR
”Att få till en bra träff
på bollen. Jag har bara
tränat i två veckor, men
jag har spelat mycket i
skolan tidigare.”

WE LIKE NUMMER 5.2019
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Bananpannkaka
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och hackade nötter

VÄRLDSGODA
PANNKAKOR

I olika länder finns olika pannkakor. De kan vara söta, salta, mjuka,
krispiga, matiga, mättande och alldeles alldeles underbara. Vi tar dig med
till de svenska, vietnamesiska och franska pannkakornas värld.
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PSST...

...vill du se hur man
gör pannkakor?
Scanna QR-koden så kommer
du till vår receptfilm.

WE LIKE NUMMER 4.2019
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Tips!
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HÄR HITTAR DU DE
GODA PANNKAKSRECEPTEN

SVENSKA
PANNKAKOR

VIETNAMESISKA
BÁNH XÈO

FRANSKA
GALETTER

DET HÄR BEHÖVER DU:
3 dl vetemjöl
1/2 tsk salt
6 dl mjölk
3 ägg
smör till stekning

DET HÄR BEHÖVER DU:
2 dl rismjöl
2 dl kokosmjölk
2 dl vatten
2 tsk gurkmeja
salt
rapsolja till stekning

DET HÄR BEHÖVER DU:
2 dl bovetemjöl
1 ägg
1 dl vatten
1 krm salt
1 dl mjölk
smör till stekning

GÖR SÅ HÄR:
1. Vispa ihop samtliga ingredienser.
2. Låt smeten svälla i 10–15 minuter.
3. Hetta upp en stekpanna (ca 20 cm
i diameter) med lite olja.
4. Häll i ett tunt lager smet, ca 1/2 dl.
5. Låt steka sakta i några minuter tills
undersidan är knaprig.
6. Vänd och stek andra sidan
om du vill.

GÖR SÅ HÄR:
1. Blanda mjöl och ägg i en skål.
2. Vispa ned vatten och salt.
3. Tillsätt mjölken och vispa till en
slät smet.
4. Låt stå kallt ca 30 minuter
eller längre.
5. Hetta upp en stekpanna (ca 20 cm
i diameter) med lite smör.
6. Häll i ett tunt lager smet, ca 1/2 dl.
7. När ytan stelnat och blivit matt är
det dags att vända galetten. Stek i ytterligare någon minut.

ca 6 stycken

ca 10 stycken

GÖR SÅ HÄR:
1. Vispa samman mjöl och salt
med hälften av mjölken.
2. Tillsätt resten av mjölken och
vispa till en helt slät smet.
3. Vispa i äggen ett i taget.
4. Hetta upp en stekpanna (ca 20 cm
i diameter) med lite smör.
5. Häll i ett tunt lager smet, ca 1/2 dl.
6. När ytan stelnat och blivit matt är
det dags att vända pannkakan. Stek i
ytterligare någon minut.

FÖR ALLA: Innehåller gluten och ägg.
Gör laktosfri: Använd laktosfri mjölk och
laktosfritt matfett.
Gör mjölkproteinfri: Byt mjölk mot en mjölkproteinfri ersättningsprodukt och använd
mjölkfritt matfett.
S ÅS TILL

FÖR ALLA: Fri från gluten, laktos,
mjölkprotein och ägg.

DEN
SISK A
E
M
VIETNA
AN
PANNK AK
Rör ihop en dipsås av 4 msk fisksås,
5 msk vatten, 2 pressad lime, 1 msk
muscovadosocker, 1 riven vitlöksklyfta
och 1 röd hackad chili om du vill.
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ca 6 stycken

FÖR ALLA: Fri från gluten men innehåller ägg.
Gör laktosfri: Använd laktosfri mjölk och
laktosfritt matfett.
Gör mjölkproteinfri: Byt mjölk mot en mjölkproteinfri ersättnings-produkt och använd
mjölkfritt matfett.

3

OLIVIA MELLEGÅRD

Olivias
tips för
vardagsmotion

A LUN
DB
HANN
RÅN/JO
B I L D BY
FO TO :

VM VÄNTAR
FÖR OLIVIA

ERG

Ålder: 23 år.
Familj: Pojkvännen Christoffer,
mamma, pappa och storebror.
Bor: Köpenhamn.
Klubb: Köpenhamn Handboll.
Meriter: Bland annat tre SMguld, guld i ungdoms-EM 2013,
kom med i All Star Team i VM
2013, brons i ungdoms-EM 2015
och en fjärdeplacering i VM
2017.

] Om du tar cykeln i stället för bussen
eller bilen så ser du mer och får bra motion.
] Gör aktiva saker ihop med dina vänner
– promenera samtidigt som ni umgås.
] Utmana en familjemedlem eller
kompis att till exempel utföra
olika yogapositioner.

Redan som 17-åring briljerade
anfallaren Olivia Mellegård i
handbollslandslaget. Då vann
hon EM-guld som junior. Tre
år senare debuterade hon i
seniorlandslaget. Nu väntar
nästa stora äventyr – i december är det VM i Japan.

FOTO : B I L D BY R Å N /L U DVI G T H U N M A N

... Scanna QRkoden för att se
Olivias hälsning
till dig.

Olivia Me

llegård

Hur känns det inför VM?
”Det känns jätteroligt att VM
i Japan närmar sig. Eftersom
det kommer vara väldigt annorlunda där jämfört med vad
vi är vana vid åker truppen ner
en vecka innan mästerskapet
startar. Då hinner vi se oss
omkring och vänja oss vid
kulturen och tidsskillnaden.

Sedan i somras bor och spelar
jag i Köpenhamn. Att byta land
har varit både svårt och spännande. Men närheten hem till
Sverige har underlättat för mig,
det gör att jag kan ha mycket
kontakt med vänner och familj.
De är mitt största stöd!”

LÄS MER OM OLIVIA PÅ NÄSTA SIDA …
WE LIKE NUMMER 5.2019
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Olivia har
positionen
anfallare.

FRÅGOR TILL
OLIVIA:

Hur kommer det sig att du började med handboll?
– Min bror spelade handboll och eftersom jag ville vara som
honom så började jag också spela.
Vad fick dig att fastna för sporten?
– Jag älskar variationen. Som handbollsspelare behöver man
inte bara vara explosiv, spänstig och stark utan också ha ett
bra spelsinne och vara taktiskt smart.
Vad äter du innan en match?
– Det blir nästan alltid en ris- eller pastarätt. Då får jag i mig
kolhydrater som ger mycket energi.

Sötisar!

Olivia med
sin familj.

Innan en
match äter
Olivia ofta
pasta.

Vilken är din favoritdryck?
– Coca-Cola Zero!
Sommarhäng med
kompisarna.

Hur mycket tränar du?
– Det brukar bli fyra handbollspass och två till tre pass på
gymmet i veckan ungefär.
Vad gör du helst när du är ledig?
– Då äter jag god mat med min pojkvän och familj och
umgås med vänner.

k

Vilken är din favoriträtt?
– Mormors köttbullar med potatismos och gräddsås är det
godaste jag vet.
Vad gör du när du är ensam?
– Vid sidan om handbollen läser jag idrottsvetenskap på distans. Så när jag är ensam studerar jag för det mesta.
Vilken är ditt drömresemål?
– Jag vill gärna åka till Sydafrika och se alla vilda djur och
uppleva deras kultur.
Vem är din största förebild?
– Min storebror! Jag ser upp till honom som den duktiga
handbollsspelare han är och så beundrar jag hans stora
livsglädje.
Vad är det bästa med att spela handboll?
– Att alla känslor förstärks i och med att det är en lagsport.
Hur laddar du upp mentalt inför ett mästerskap?
– Genom att gå in med inställningen att jag i varje match
och träning ska spela som den handbollsspelare jag vill vara.
Vad har du för mål med VM?
– Att njuta av situationen och att komma så långt som möjligt i mästerskapet.
Vad ville du bli när du var liten?
– Eftersom mitt favoritdjur är delfin drömde jag om att bli
delfinskötare.
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Spännande
med vilda
djur.

Olivia med
pojkvännen
Christoffer.

J
A
P
A
N
I december blir det
VM i Japan!

Olivia drömmer
om att åka till Sydafrika.

Olivia med
us.
brodern Pont

1. VEM FÅR
A
FISK I SITTLDRIG EN
NÄT?
2. VARFÖR ANVÄNDER
INTE FISKAR DATORER?

GÅTOR:

Fix & Trix

SE SVAREN LÄNGST NER PÅ SIDAN.

KORSORDSTÄVLING!
Vilket ord bildar
de gröna rutorna?
Två personer vinner varsin
Like-t-shirt! Skicka in svaret
tillsammans med en
motivering till varför du vill
vinna, ditt namn, ålder, adress,
telefonnummer och om du
vill ha storlek 140 eller 160 till
073-012 07 66 (kostar som
ett vanligt sms/mms), till
papricaklubben@ica.se eller till
ICA Sverige AB, Papricaklubben,
Box 4075, 169 04 Solna
senast den 6 december.

Vinnare av
förra numrets
korsordstävling:
STORT GRATTIS
ESTER MATTSSON,
VÄNERSBORG OCH
AHMAD SIALA, MALMÖ!
RÄTT SVAR:
EKORRE
TÄVLINGSREGLER FINNS PÅ SIDAN 2.

T
R
O
P
S
E
G
Å
FR
GISSA FILMEN, BÖRJA
MED 4 POÄNG.
4 POÄNG: Den bygger på en saga
av Bröderna Grimm

Kan du hitta fem djur bland
bokstäverna på raderna?

3 POÄNG: Måns Zelmerlöw och

QLFTIMZEBRAGLF

2 POÄNG: Huvudpersonen

SKFNAPAELGPBEL

Molly Sandén gör rösterna i den
svenska versionen

1 POÄNG: Handlar
om prinsessa med
väldigt långt hår som
bor i ett torn

Färglägg din
kameleont

GWSBLÅVALSEKBL
HTPSERTFLMORM
WLEJONKLIJTPFS
FACIT: GÅTA 1: SPINDELN. GÅTA 2: DE ÄR RÄDDA ATT FASTNA NÄR DE ÄR UTE PÅ NÄTET. GISSA FILMEN: TRASSEL. FEM DJUR: ZEBRA, APA, BLÅVAL, ORM, LEJON.

har en liten kameleont
som heter Pascal

WE
WE
WE
LIKE
LIKE
LIKE
NUMMER
NUMMER
SUMMER
5.2019
1.2016
2014
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Vardagsmotion är
superbra!

ST!
PSTaStrappan
istället för hissen eller

rulltrappan och gå eller cykla istället
för att ta bussen.

Bäst är det om du rör på dig
minst 60 minuter per dag,
men redan vid 12 minuter
förbättras både koncentrationen och läsförståelsen.
Till och med 4 minuter kan
ge viss effekt. Det viktiga
är att höja pulsen – det kan
vara genom till exempel träning, löpning eller lek.

Rörelse: Det spelar ingen roll HUR du

Sömn:

När du sover
återhämtar sig kroppen och
hjärnan. En bra nattsömn kan
göra dig till en snabbare problemlösare och få ditt minne
att fungera bättre.

Hjärnan styr allt du gör – hur du tänker, känner, rör dig.
En hjärna som mår bra fungerar bättre. Genom att
äta rätt, sova ordentligt och röra på dig regelbundet
kommer du och din hjärna i toppform.

] Du lär dig saker medan
du sover – glosor eller andra
saker du tagit till dig innan du
gick och la dig fastnar bättre
medan du sover.

VISSTE DU ATT: hjärnans

Hur stor är
din hjärna?
Knyt nävarna och håll
dem mot varandra – så
stor är din hjärna.

WE LIKE NUMMER 5
3.2016
5.2019
2019

verkar både din kropp och
ditt humör. Du bör äta fem
gånger om dagen – frukost,
lunch, middag och två mellanmål. Maten ger dig energi
och är kroppens bränsle. Hjärnan fungerar bättre under en
längre period och du känner
dig mätt och piggare längre
om du till exempel äter grovt
bröd med synliga korn eller
havregrynsgröt.

rör dig – det viktiga är ATT du rör dig. Om du
rör på dig förbättras din koncentration, sömn,
kreativitet, stresstålighet och ditt minne – och
du tänker snabbare.

JÄRNKOLL
PÅ HJÄRNAN
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Mat: Dina matvanor på-

När du äter godis
och kakor eller
dricker läsk blir du
snabbt pigg, men
sen blir du och din
hjärna snart tröttare än innan du åt
det söta.

blodkärl når en total sträcka
av 100 000 km när de sträcks
ut? Det är fyra varv runt jordklotet!

Hjärnans olika delar
HJÄRNBALKEN: Binder ihop storhjärnans
två halvor och leder signaler från de båda
halvorna. Signaler från höger kroppshalva
går till vänster hjärnhalva. Signaler från vänster kroppshalva går till höger hjärnhalva.

rörelse sköts från övre delen och talet
styrs av den främre delen.
LILLHJÄRNAN: Här samordnas syn, balans
och muskler så att våra rörelser blir exakta.

HJÄRNBARKEN: Tack vare den kan du
tänka, tala, minnas och lära dig saker.

HJÄRNSTAMMEN: Styr reflexer som hjärtat och andningen och även behov som
att vi blir törstiga och hungriga.

STORHJÄRNAN: Består av två halvor
som binds ihop av hjärnbalken. Härifrån
styrs hörseln från hjärnans sidor, synen
kontrolleras från bakre delen, känsel och

RYGGMÄRGEN: Här skickas nervsignaler
fram och tillbaka mellan hjärnan och kroppen.

WE LIKE NUMMER 5
5.2019
3.2016
2019
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k Molly Sandén
Namn: Molly My Marianne Sandén
Ålder: 27 år.
Född: Huddinge i Stockholms län.
Känd för: 2006 kom Molly på tredje plats
i Junior Eurovision Song Contest med balladen ”Det finaste någon kan få”. Hon har
varit med i Melodifestivalen 2009, 2012
och 2016 och har kommit på sista, femte
och sjätte plats. Hennes debutalbum
”Samma himmel” släpptes 2009. Under
2018 var hon den mest streamade svenska
kvinnliga artisten. 2019 släppte hon sitt
fjärde album och åtta av låtarna hamnade
på Spotifys topp-50-lista. Molly har bland
annat varit med i Let’s Dance, Allsång
på Skansen, varit programledare för
Musikhjälpen och gjort den svenska
rösten till Rapunzel i filmen Trassel.
Bonusfakta: Molly Sandén har fobi för
tuggade tuggummin. Hennes favoritfilm är
”Star Wars: The force awakens”. Hon pratar mycket i sömnen och svarar ofta om
någon frågar henne något – fast hon sover.
På sommaren är hon helst på sitt lantställe
på Öland. Där är hon gärna på stranden
och spelar volleyboll med sina systrar.
Hon är ambassadör för antimobbningsstiftelsen Friends.

!

VILL DU

OCKSÅ VARA MED
OCH ÖNSKA DIN
FAVORITARTIST?
Du hittar mer info
på sidan 2.
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