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Så här mitt uppe i oxveckorna tycker vi på ICA 
Maxi i Motala att det behövs lite uppmuntran 
och hopp om ljusare tider. Det har vi tagit fasta 
på i det här numret av Handplockat.

Att unna sig kan ju vara så mycket. För en del 
är det en promenad eller löptur på egen hand, 
för andra är det en bit god choklad till efter-
middagskaffet. Att beställa maten i datorn och 

få den hemkörd till dörren är ett sätt att unna 
sig lite extra tid i en stressig tillvaro. 

Så unna dig något du också i väntan på våren! 
Ställ till med våffelkalas och bjud på en av alla 
goda varianter vi tipsar om på sidan 11. Eller 
laga en riktigt bra pasta efter träningspasset, 
som IFK Motalas libero Olle Nordlund gör på 
sidan 8-9. Eller få en lektion av vår bagare Bo 

och sätt händerna i en härlig surdeg – tiderna 
för hans kurs hittar du på sidan 3.

Avslutningsvis vill vi lyfta på hatten för vårt 
eget Apotek Hjärtat som fått pris som årets 
matnära apotek på en gala i Stockholm nyligen. 
Läs mer på sidan 7. 
 
Välkommen in och unna dig du också!



GRÖNT ÄR SKÖNT sade kockarna på 
ICA Maxi i Motala, som vecka 2 bara 
hade vegetariska rätter på matsedeln 
i lunchserveringen. Och det fick säkert 
en och annan att mumla att det sakna-
des kött på veckans matsedel. 

Men när veckan var slut var det andra 
tongångar. Ulrika ”Lutta” Johansson 
gillade initiativet:
 – Det var inte bara nyttigt, det var 
också gott. Och jag fick själv en massa 
inspiration till vegetariska rätter som 
jag tänker börja laga.

För den som vill laga vegetarisk mat och 
känner att idéerna behöver förnyas finns 
drygt 2 200 att välja mellan på www.ica.se.
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 snabbt, gott  
     och nyttigt

Innehåll i nummer 1 - 2018 av Handplockat
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Gott&Grillat
BBQ Ben, BBQ Klubba, Miniklubbor, Kronfågel, 400 g
42:90/st

Laga

Vardagslivet kan vara utmanande. Inte minst maten som ska vara god,  
näringsrik och snabblagad. När de roliga instagramvänliga maträtterna  
känns lika avlägsna som Jupiter kan det vara befriande att laga en snabb 
middag. Hos oss hittar du alternativen.  

Tacofärs
Ica, 250 g
41:90/st

ABC-Pasta/Djungel-Pasta
I love eco, 400 g
12:90/st

Falukorv Strimlad
Ica, 400 g

25:50/st

VILL DU LÄRA DIG 
BAKA SURDEGSBRÖD?

BÄSTA SÄTTET ATT lyckas med bakning är att lära 
sig av någon som kan. Och är det något som vår 
bagare Bo Pedersen kan så är det att baka surdeg. 

Onsdagen 14 mars är du välkommen till oss för att 
under några timmar på kvällen lära dig hur du kom-
mer igång med din surdegsbakning hemma. Vi kan 
ta mot sex deltagare. Anmäl dig i förbutiken. Sista 
dag för anmälan är den 9/3.

14/3
KOM IGÅNG MED SURDEGSBAKNING HEMMA

Världens kanske  
godaste ost

DU HAR VÄL inte missat vår egen ost 
– Folke. Världens kanske godaste ost 
gjord på 100 procent mjölk från svenska 
gårdar.

Osten Folke är framtagen av ostexper-
ter i Norrland och den är också namn-
given av det svenska folket. Historien 
om Folke började i Norrmejeriets ysteri 
där ett handplockat team av ostmästare 
och ICAs provsmakare samlades kring 
det tuffa uppdraget att skapa en ny ost 
som ska passa alla och vara världens 
godaste. 

Slutligen var alla i gruppen överens 
och hade skapat en smakrik ost som 
tilltalade både de yngsta och kräsna 
provsmakarna och de kunniga ostnör-
darna.  I smaktester har Folke beskrivits 
som ”en mildare och mindre smulig 
Prästost”, ”en nötig Prästost”, ”en gräd-
dig blandning av Grevé och Präst”, ”lite 
som en Gruyère” och så vidare.

VEGETARISK VECKA INSPIRERADE



Till årets första kundkortskväll på ICA 
Maxi i Motala var alla kunder som har 
ICA-kort inbjudna till mingel, tävlingar och 
provsmakning. Men säkert lockade också 
kvällens sänkta priser på en rad varor en  
och annan kund under det som kallas för 
årets fattigaste månad.

Den som missade årets första kundkorts-
kväll får nya chanser till hösten.
 – Under hösten ska vi ha två kund-
kortskvällar och jag hoppas att det blir lika 
mycket folk i butiken igen, berättar ”Putte” 
medan han fyller på bananer.

Möjligheten att prova nya smaker var 
populärt och framför Maxi-köket var det 
en stadig kö för att få provsmaka veckans 
recept – Sweet chilikyckling med blomkål-
syoghurt. Yvonne Bjerkegren i Maxi-köket 
hade ett styvt jobb att laga rätten till alla 
som ville provsmaka.
 – Blomkålsyoghurten är en riktigt höj-
dare och den blev snabbt en ny favorit för 
mig, säger Yvonne.

Under kundkortskvällen fanns också 1572 
MTB Challenge på plats för att berätta om 
årets lopp i augusti. En av nyheterna för
året är att tävlingscentrum för mountainbi-
keloppet flyttar från Folkets Park till Team 
Sportia-hallen. 

 

– Med start och mål vid Team Sportia-hallen 
kan vi skapa ett tävlingscentrum i toppklass, 
menar Anders Öhrström från arrangerande 
föreningen Team 1572.

KUNDKORTSKVÄLL  Foto Björn Spjut4

VIP-häng fyllde butiken
Kö till parkeringen – under kundkortskvällen i januari kändes det som att Motalaborna gick man ur huse.
 – Någon sade att det var kö ända bort till Biltema – jag vet inte om det stämmer, men det är kul att det 
kom så mycket folk, säger butikschef Krister ”Putte” Pettersson.

Sweet chilikyckling med blomkålsyoghurt 
kan bli en ny favorit. Det tror Yvonne  
Bjerkegren i Maxi-köket som hade en sta-
dig kö till rätten under kundkortskvällen. 

– Vilket gensvar vi fick på  kvällen – det här var riktigt, riktigt roligt, sammanfattar butikschef Krister ”Putte” Pettersson årets första kundkortskväll på Ica Maxi i Motala.

Anders Öhrström, från föreningen Team 1572 som 
arrangerar mountainbikeloppet 1572 MTB Challenge 
i augusti, fanns på plats under kvällen för att infor-
mera om loppet.

Dags för ny kaffebryggare?  
När ICAkuriren testade kaffe-
bryggare utsågs Legacy 10 
koppar svart OBH Nordica till 
testvinnare med följande mo-
tivering: ”Lätt att hälla ur. Bra 
grepp om handtaget”. Testet 
hittar du i ICAkuriren nr 14 2016.

Hos oss hittar du testvinnarna

Martin och Emelies provsmakning av energibars 
och smoothies var populärt.



FRUKT OCH GRÖNSAKER mår alla bra av. 
Vill din klass mumsa på en korg full med frukt 
från oss under en vecka? 

Kompis med kroppen kan du bli på flera sätt. 
Fysiska aktiviteter är ett. Ett annat sätt är att 
äta frukt och grönsaker. Nu får alla skolklasser 
på mellanstadiet i Motala kommun chansen 
att vinna frukt för en vecka.

Alla studier visar att grönsaker och frukt 
minskar risken för en rad sjukdomar. Rekom-
mendationen är att vi ska äta ett halvt kilo 
frukt och grönsaker per dag. Och Helene 
Jonsson, försäljningschef på frukt- och grön-
saksavdelningen på ICA Maxi i Motala, har ett 
enkelt tips på hur mycket det är:

 – Ät tre rejäla nävar grönsaker och två 
frukter om dagen, då är du hemma. 
Helene rekommenderar själv grövre grönsa-
ker. 
 – Kål, rotfrukter, lök, paprika och broccoli 
är bra grönsaker. De innehåller mer vitaminer, 
mineraler och fibrer. Och ät gärna svenskt 

och efter säsong, det är bra för både miljön 
och plånboken. 
Vad gäller frukten tycker Helene att smaken 
kan få styra.
 – Äpple, apelsin, banan eller clementin, 
det spelar ingen roll. Ät den frukt du gillar 
och variera gärna. Komplettera gärna med 
blåbär, hallon eller andra bär.

Så vill din klass vinna frukt för en vecka från 
oss? Skicka in din motivering och berätta 
varför just ni gillar frukt till: ICA Maxi i Motala, 
Heléne Jonsson, Box 921, 591 29 Motala. Då 
kanske det blir din klass som får en korg med 
frukt för en vecka. 

Skriv hur många  
ni är i klassen 
och glöm  
inte kontakt- 
uppgifter.

5

– Vilket gensvar vi fick på  kvällen – det här var riktigt, riktigt roligt, sammanfattar butikschef Krister ”Putte” Pettersson årets första kundkortskväll på Ica Maxi i Motala.

MELLAN 2015 OCH 2017 gjorde våra vin-
druvor från Newgro farm i Sydafrika kvinnor 
till egna företagare. Projektet var ett steg i 
ICAs hållbarhetsarbete. Målet var att utan 
mellanhänder arbeta mer direkt med lokala 
odlare världen för att stärka lokal utveck-

ling, minska fattigdomen och skapa ett mer 
långsiktigt hållbart jordbruk.
ICAs allra schysstaste vindruvor är plockade 
för hand i Upington i nordvästra Sydafrika, 
en av landets fattigaste delar. 

SPÅRA KAFFET  
– ICAS EGET  
ÄR SCHYSST!
KAFFE ÄR EN av världens största 
handelsvaror. Därför är vi på ICA 
extra angelägna om att försöka sä-
kerställa att förhållandena vid kaffe-
produktionen är godtagbara för de 
som jobbar med det och för miljön.

Vårt eget ICA Kaffe är godkänt av 
den oberoende organisationen UTZ 
Certified. UTZ Certified är en hol-
ländsk och guatemalsk organisation 
som ställer krav på, och följer upp, 
att man på odlingar och vid efterbe-
handling av kaffe tar ansvar för miljö, 
sociala aspekter och matsäkerhet.

Hos oss hittar du testvinnarna

När Testfakta  jämförde åtta olika toapap-
persmärken blev ICA:s eget märke Bad & 
Toalett bäst i test. Enligt Testfakta är det 
mjukt och lagom starkt, och så pass hårt 
rullat på hylsan att det är lätt att riva av. Det 
klarade också att utsättas för ett fuktprov 
utan att skikten i pappersarken gick sönder 
eller slets isär.

Bli kompis  
   med kroppen  

Våra druvor gjorde 
kvinnor till  
jordägare 

33%
TACK VARE ETT långsiktigt arbete inom energi, 

köldmedia och transporter minskade ICA Gruppens 
direkta utsläpp av växthusgaser med 33 procent 
under 2016 jämfört med 2006. Den bidragande 

orsaken till minskningen under 2016 är den  
kraftigt ökade andelen förnybara bränslen  

i den svenska logistikverksamheten.

  HYGIENARTIKLAR  
     TILL VÄLGÖRENHET    
           MINSKAR SVINN

FÖR ATT MINSKA svinn från lager 
och butik skänker ICA hygienar-
tiklar och rengöringsprodukter till 
välgörande ändamål. Hittills har 
bland annat blöjor, schampo, tvätt-
medel och tandkräm skänkts till 
ideella organisationer från lagren  
i Helsingborg och Västerås.



6 VÅRTIPS F Ö R  H E M M E T 

våren 
  på gång

Nu är

Våren och ljuset väntar runt hörnet - vi är många som vill  
fräscha upp hemmet. Har du brist på inspiration så bjuder vi på 
den. Hos oss hittar du detaljerna som gör hemmet lite trevligare. 
Mjuka kuddar, trendig belysning och smart förvaring är bara lite 
av allt du hittar hos oss.

Gästhandduk 
Emma                                                   
39,90:-

Handduk 
Emma                                                           
59:-

Duschhandduk  
Emma                                                
149kr

Burk 
Blommor                                                            
69:-

Tvålpump  
Blommor                                                    
125kr

Tvålpump 
blå, metal                                                  
125:-

 Burk/lock 
hög, blå                                                    

69:-

 Burk/lock 
låg, blå                                                    

79:-

Ask 
Blommor                                                            
79:-

Myra 
metall                                                                 
39,90:-
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ÅRETS APOTEK FINNS PÅ  
ICA MAXI

APOLOSOPHY…
… är Apotek Hjärtas utvalda produkter inom ansikts-
vård, hudvård och makeup. Apolosophy ECO är en 
ekologisk hudvårdsserie som innehåller vårdande 
ängsull. Produkterna tillverkas i Dalarna och är eko-
logiskt certifierade av Ecocert. I serien ingår både 
ansiktsvård, kroppsvård och handvård. 

I julens senap hos Apotek Hjärtat 
kom senapsfröna från Vadstena. 
Att det går att köpa senap och andra 
kryddor kring jul är en lång tradition 
i Sverige. Traditionen har sina rötter i 

att senap är en gammal medicinalväxt 
mot invärtes magproblem, hicka och 
huvudvärk. Nu finns verksammare 
mediciner mot det och istället gör 
varje apoteks-kedja med självaktning 

sin egen julsenap. Julens senap från 
Apotek Hjärtat var en grovkornig  
variant med senapsfrön odlade 
utanför Vadstena i Östergötland och 
smaksatt med frisk apelsin.

VADSTENA-FRÖN I HJÄRTATS SENAP

Nöjda kunder. Engagerad personal. Bra 
samarbete i teamet. Det var några faktorer 
som bidrog till att Apotek Hjärtat på ICA 
Maxi i Motala utsågs till årets Matnära 
Apotek inom ICA-koncernen.

 – Vi är väldigt glada och stolta över att ha 
fått utmärkelsen Årets Matnära Apotek! sä-
ger apotekschef Ulla Karlsson och fortsätter:
 – Vi är ett fantastiskt gäng där alla visar 
ett stort engagemang i sitt arbete.  För oss 
är utmärkelsen ett kvitto på att det vi gör 
tillsammans är ett vinnande koncept.

Apotek Hjärtat på Bråstorp har inte bara  
Motalas mest generösa öppettider. Sedan 

starten för sju år sedan har det också blivit 
Motalas största apotek. Och framgång föder 
framgång.
 – Varje dag får vi höra att kunderna 
väljer att handla hos oss för våra generösa 
öppettider, vår goda service och inte minst 
läget här bredvid ICA Maxi i Motala, fort-
sätter Ulla.

Tuff gallring
Det var också något som Apotek Hjärtats 
ledningsgrupp tog fasta på när Årets Mat-
nära Apotek i kedjan skulle utses. Efter den 

första gallringen fanns 16 apotek kvar bland 
de omkring 80 matnära apoteken. Efter den 
andra gallringen återstod tre finalister.
Och Apotek Hjärtats regionchef Erica  
Bönnemark tycker att priset gått till välför-
tjänta vinnare:
 – Hela gänget har gjort ett imponerande 
jobb under 2017. Apoteket har både nöjda 
kunder och medarbetare. Och under Ullas 
engagerade och ödmjuka ledarskap har apo-
teket haft en fantastisk försäljningstillväxt 
sedan start.

Nöjda kunder och engagerad personal. Apotek Hjärtat på ICA Maxi i Motala är årets  
Matnära Apotek i ICA-koncernen.

Apolosophy 
Eco Hand Soap  
69:-

Apolosophy 
Eco Cleansing  
Foam 
99:-

Apolosophy 
Eco Hand Cream  
49:-



Den som tränar hårt behöver tänka på att 
få i sig tillräckligt med kolhydrater, fett och 
proteiner för att kroppen ska orka. Elitserie-
laget IFK Motala kör sex tuffa pass i veckan, 
något som kräver rejält med påfyllnad i 
depåerna. 
 – Jag behöver äta mer än jag får i mig, 
säger liberon Olle Nordlund. Jag märker stor 
skillnad om jag äter ordentligt, då har jag 
lite extra energi. Om jag inte har ätit bra så 
tar jag slut snabbare.

60 matlådor i veckan
Och vem är bättre skickad att lära en ban-
dyspelare laga bra mat än Maxis egen kock 
Patrik Karlsson-Jivegård. Patrik lagar 60 
matlådor i veckan till bandykillarna och vet 
vad en hårt tränande bandyspelare behöver.
 – Kosten är oerhört viktig, säger han. Det 
är ju kroppens bränsle. Den som tränar hårt 
bör äta två lagade mål mat om dagen. Man 
ska tänka på att få i sig mycket grönsaker 

och även kolhydrater, de ger bra energi. Pro-
tein är viktigt för att bygga upp musklerna.

På dagens meny står pasta med rökt lax 
och svartkål. Bra och snabblagad mat efter 
en träning. Men det visar sig snabbt att det 
kanske inte är det bästa valet. Olle Nordlund 
äter inte fisk.

 – Jag fiskar massor men jag ger bort allt 
jag får upp, säger han och skrattar.

Men trots en skeptisk blick mot den rökta 
laxen, hugger Olle Nordlund snabbt tag i en 
kniv i Maxi-köket. Löken hackas snabbt och 
effektivt och sedan är det dags att skära bort 
de grova stjälkarna från svartkålsbladen.

KÖKSSKOLAN        8

Rätt mat  
   för tuff  
träning

Att laga och äta rätt kan vara svårt  
om man tränar mycket. Handplockat lät  
IFK Motalas libero Olle Nordlund få en 
lektion i matlagning av Maxis kock  
Patrik Karlsson-Jivegård.



9   Foto Petter Blomberg

 – Det är bra att förbereda allt innan man 
börjar med själva stekandet, säger Patrik 
Karlsson-Jivegård. Då blir det inte lika 
stressigt när man sätter igång 
Ett annat misstag många gör är 
att börja steka i för kall panna. 
Pannan ska ryka innan man 
häller i oljan.

Olle Nordlund svettar löken 
innan han lägger i svartkålen 
och fräser allt ordentligt. I en 
annan kastrull kokar han 
upp crème fraiche, vatten och 
buljongtärning och reder av 
med Maizena medan han vispar 
hela tiden.
 – Nu händer det grejer, säger 
han med en nöjd min när såsen tjocknar till. 

Uppläggningen är viktig
Tillsammans med lite pressad citron åker 
laxen i såsen och därefter de frästa grönsa-

kerna. Samtidigt har pastan kokat klart och 
det är dags att lägga upp maten. Lite rivet 
citronskal och några rödbetsgroddar på top-

pen gör att det blir en 
aptitlig tallrik.
    – Att lägga upp ma-
ten snyggt är viktigt, 
säger Patrik. Vi äter ju 
med ögonen också. En 
pasta kan man gärna 
bygga lite på höjden. 
Och så något färgglatt 
som gör att det ser 
läckert ut.

Och faktum är att den 
egna laxpastan gick 
hem hos IFK-liberon, 

trots att han egentligen inte äter fisk.
 – Det var ju riktigt gott, säger han. 
Fräscht med citronsmaken. Det här kan jag nog 
tänka mig att laga och bjuda min sambo på!

”Det här kan  
jag nog tänka  
mig att laga  

och bjuda min 
sambo på!”

PASTA MED RÖKT LAX, GRÖNKÅL OCH KÖRVEL

INGREDIENSER TILL 4 PORTIONER

• 500 g färsk fettuccine
• 1 gul lök
• 200 g svartkål
• 1 msk olja
• salt och peppar
• 1/2 grönsaksbuljongtärning
• 4 dl vatten
• 2 dl crème fraiche
• 1 msk majsstärkelse
• 1 citron
• 1/2 kruka körvel
• 400 g kallrökt lax

GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt på en stor kastrull med vatten till pastan.

2. Skala och skiva löken. Ansa och strimla kålen.

3. Fräs lök och kål i oljan i en stekpanna.  

 Salta och peppra.

4. Blanda smulad buljongtärning, vatten, crème fraiche 

 och majsstärkelse i en kastrull och låt koka upp under 

 omrörning. Sjud cirka 5 minuter.

5. Skölj citronen, riv skalet och pressa ur saften.  

 Smaka av såsen med citronsaften, salt och peppar. 

 Vänd ner lök och kål.

6. Koka pastan enligt anvisningen på förpackningen.

7. Hacka körveln grovt och blanda med citronskalet.

8. Blanda pastan med kålsåsen och servera med laxen. 

 Toppa med körvelhacket.

KÖKSSKOLAN

I Köksskolan lär Maxis kockar ut 
sina bästa matlagningsknep till en 
ny Motalaprofil i varje nummer.



5 mars Cheese Doodle day

8 mars Internationella kvinnodagen

10 mars Föreläsning om Våga va dig själv  

  i Motala gamla Folkets hus, 13.00-15.00

12 mars Kronprinsessan Victorias namnsdag

12 mars Alla korvars dag

14 mars Pi-dagen (3,141592653589793)

17 mars Saint Patrick’s day, Irlands nationaldag

20 mars Vårdagjämning

24 mars Earth hour, klockan 20.30-21.30 lokal 

  tid släcker världen ljuset för klimatet.

25 mars Våffeldagen

25 mars Sommartiden börjar

Aktivitetskalender

10

Vad gör du när du ska   
     unna dig något extra?

Kristina Johansson:
– Ost och kallskuret är alltid 
gott. Men rensa ogräs och jobba 
i trädgården är inte dumt det 
heller, det ger mig energi.

Anna Holmertz:
– En utflykt med familjen är alltid kul 

och för mig sätter det lite guldkant på 
vardagen. 

Sommarjobbare söks 
Vill du bli en del av Maxi-gänget i sommar? Då är det  
hög tid att skicka in din ansökan, så kan du bli kallad till  
intervju den 2 eller 3 mars.

 – Sommarjobb är ett perfekt 
tillfälle att testa på yrkeslivet.
Men också en möjlighet att få in fot 
i vårt företag. Gillar du att jobba 
med service och har fyllt 18 år är 
du välkommen med en ansökan, 
säger butikschef Annette Linder.

ICA Maxi i Motala är en butik  
där omsättningen ökar på somma-
ren. Så när den ordinarie persona-
len har sin semester behövs runt 
15-20 sommarjobbare för att fylla 
luckorna.
 – Vårt behov av extra personal 
är som störst veckorna 25 till 32. 
Och vi ser helst att man kan jobba 
hela den perioden utan längre 
ledighet. Det är också bra om du 
har möjlighet att köra lite inlärning 
under våren, fortsätter Annette.

Vill du söka sommarjobb på ICA 
Maxi i Motala kan du göra det på 
två sätt. Antingen lämnar du ditt 
CV med dina kontaktuppgifter 
i förbutiken eller så söker du via 
butikens webbplats – www.maxi-
motala.se.
  
För sommarjobbarna finns möjlig-
het att få fortsätta efter sommaren.
 – Många av våra anställda 
har börjat som sommarjobbare 
och vi är alltid intresserade av att 
komma i kontakt med ambitiösa 
och duktiga människor som gillar 
serviceyrket. På vår webbplats kan 
den som är intresserad skicka in 
en spontanansökan. Vi rekryterar 
fortlöpande.

Josefine Martinsson:
– Färska räkor, en flaska prosecco och en 
god ost är aldrig fel, det brukar jag köpa 

mig när jag vill unna mig något extra.

Cheese doodle day 
5 MARS – NÅGRA VIKTIGA FAKTA:

Ostbågar eller ostkrokar - 2011 lät OLW konsumen-
terna tycka till om det svenska namnet på Cheez 
Doodles i omröstningen ”ostbågar vs ostkrokar”.  
Ostbågar vann med nära 60 procent av rösterna.

Kom till Sverige 1967 - ostbågar togs in till Sverige 
1967 av Wasabröds direktör Karl Edvard Lundström 
som hade upptäckt bågarna i USA och förhandlade  
till sig en licens på den maskin som behövs för  
tillverkningen.

Från Bronx - Cheez Doodles skapades i USA 1964 av 
Morrie Yohai som tillverkade dem i sin pappas fabrik 
i Bronx, New York. Första påsen som såldes i Sverige 
såldes i Filipstad 1968 och produceras fortfarande där 
enligt originalreceptet.

En påse i sekunden - varje år säljs det över elva mil-
joner påsar med ostbågar i Sverige, bara från OLW. 
På fabriken i Filipstad tillverkas 25 000 kilo ostbågar 
varje dag.

Roger Samuelsson:
– När jag vill unna mig något extra går jag på 
restaurang. Att få maten lagad, få den serverad 
och slippa disken är lyx för mig.
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våffeldagen
Hörfel gav oss

I det gamla bondesamhället var vårfrudagen, 
den 25 mars, ett viktigt datum som marke-
rade att det var dags att dra igång vårbruket. 
Men genom åren hörde någon fel och började 
kalla den för vafferdagen, som sedan blev 
våffeldagen. 

Numera firas den 25 mars oftast med att vi äter 
just våfflor. Vid den här tiden på året passade våffla 
dessutom bra då man förr i tiden hade större 
tillgång till ägg och mjölk efter vintern och kunde 
tillverka våfflor. Men dagen har alltså sitt ursprung 
i Jungfru Marie bebådelsedag som är en kristen 
högtid. En högtid som firas nio månader före julaf-
ton när Jungfru Maria genom ärkeängeln Gabriel 
fick veta att hon var havande med Jesus.
Här får du fem tips på riktigt smarriga våfflor – 
recepten hittar du på www.ica.se

Bananvåfflor med chokladsås, vaniljglass  

och rostad mandel Kombinationen av banan och 
choklad funkar alltid. Har du inte testat bananvåff-
lan så är det hög tid nu. Dränk den i choklad för 
maximal sötma!
 
Amerikanska våfflor med lönnsirap och florsocker

Är den fluffiga våfflan en vinnare hemma hos dig? 
I så fall bör du testa på att laga den amerikanska 
våfflan. Amerikanska våfflor blir aningen tjockare 
än de klassiska frasvåfflorna. Toppa med smör och 
lönnsirap. Mums!
 
Chokladvåfflor med jordgubbskompott och 

grädde Maxa din klassiska våffla med kakao och 
vit choklad i smeten. Det finns garanterat ingen 
som kan motstå den frestelsen!
 
Hallonvåfflor Varför nöja sig med hallon som  
topping när du kan ha dem i smeten? Hallon 
gör dina våfflor urläckra och lyxiga. Pudra över  
lite florsocker som pricken över i!
 
Söt våffeltoast Vad kan vara godare än en söt 
våffeltoast? I våfflan har du choklad, banan eller 
lemoncurd, kokos och allt annat du gillar.
 

Lite gott i

VARDAGEN
Sparkling  

Chardonnay
Vinosse

75 cl
64:90

Sparkling White
Chill Out, 75 cl
44:90

Prosciutto  
di Parma
Ica, 70 g
39:50/st

Våffelmix
I love eco, 420 g
15:50/st

Skogsbärssaft
Brunneby, 0,5 liter
29:90/st

Superkex
Pauluns
185 g
24:90/st

Brie Double Cream
Ica Selection, 220 g
40:50/st

Vegan  
Vit Choklad
Greenstar
100 g
26:90/st

Premium  
ECO 70%
Marabou
90 g
18:90/st

Kaffe Starbucks
200 g
Colombia/Verona
42:90/st

Sparkling  
Rose

Vinosse
75 cl

64:90
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Firar 25 år i år igen

Under hösten firade ICA Maxi i Motala sitt 
25-årsjubileum med en hejdundrande fest  
för alla anställda på Statt.
 – Nu är det bara att ladda om för nästa 
jubileum – under 2018 fyller Maxi-kedjan 25 år, 
säger butikschef Krister ”Putte” Pettersson.

För att alla anställda i butiken skulle kunna var med  
på jubileumsfesten stängde butiken tidigare lördagen  
den 9 september.
 – Kul att vi blev så många, för det var en riktigt rolig 
kväll, fortsätter ”Putte”.

Till festen hade butikens 25-åringar – de som jobbat i 
butiken i 25 år – skrivit några egna visor som de sjöng 
under kvällen. 
 – Vi sjöng så gott vi kunde, men vi kommer nog aldrig 
att bli tillfrågade om vi vill ställa upp i Melodifestivalen, 
funderar ”Putte”.

Så efter förra årets firande är det alltså dags för perso-
nalen i butiken att ladda om för nästa. I år firar landets 
Maxi butiker 25 år.
 – För en utomstående kanske det är lite förvirrande. 
Men när vi startade butiken 1992 fanns inte kedjan med 
Maxi-butiker. Den startade först ett år senare, 1993. Så 
i år kan vi fira det 25-årsjubileet och det ska vi göra på 
olika sätt.  
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SÅ HÄR HAR NI ALDRIG  
                          SETT OSS

På jubileumsfesten fanns en  
Photo-booth och den användes  
flitigt av alla under kvällen.
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Julpengen ökar engagemanget 
Ansökningarna till ICA Maxi Motalas Julpeng visar på en imponerande bredd och det stora engagemang  
som finns i det lokala föreningslivet. I mitten på december fick tio föreningar ta del av Maxis extra julklapp 
på sammanlagt 50 000 kronor till sin ungdomsverksamhet.

 – Vi fick in väldigt många bra ansök-
ningar, att välja mellan alla goda initiativ var 
inte det lättaste. Och det var kul att det inte 
bara var idrottsföreningarna som ansökte om 
Julpengen, säger ställföreträdande handlare 
Thomas Samuelsson. 

Den 19 december var det dags att dela ut 
de 50 000 kronor som ICA Maxi i Motala 
avsatt som en extrapeng till det lokala för-
eningslivets ungdomsverksamhet. Julpengen 
har nu delats ut i två år och är butikens sätt 
att tacka lokala föreningar för deras viktiga 
ungdomsarbete. 
 – Men vår förhoppning är inte bara att 
Julpengen ska ge fler ungdomar möjlighet till 
fysisk aktivitet. Föreningslivet tar också ett 
tungt ansvar för integrationsarbetet och vi 
vet att de behöver stöd till det, säger ställfö-
reträdande handlare Thomas.

Hitta nya Venera
Under föreningskvällen i butiken fick de tio 
föreningarna berätta kort om sin verksamhet 
för kvällens konferencier Henrik Elofsson. 
Borens IK representerades av Venera Rexhi, 
Nafiso Abdi och Nasta Abdi och de berät-
tade om klubbens projekt att hitta en ny 
Venera – som en gång började spela fotboll 

i Boren, men som idag är elitfotbollspelare i 
Sundsvall i Elitettan. 
 – Att jag får ha mitt namn på det här 
projektet känns riktigt stort. När jag fick 
frågan av Borens Marcus Egnell om jag ville 
ställa upp på det behövde jag ingen betänke-
tid, säger Venera Rexhi.

Men långt från alla projekt som fick del
av Julpengen handlar om att hitta nya 
elitspelare. Gunilla Karlsson från Motala 
Hundsällskap berättade om deras ungdoms-
projekt.
 – Vi började med fem deltagare, och 
nästa termin var vi tolv. Så nu är vi ett stort 
gäng med ungdomar och föräldrar som träf-
fas, fikar och jobbar med våra hundar.

Godegårds Skidklubb fick 5 000 kronor från 
Julpengen. Ett bidrag som nu ska användas 
till att utveckla klubbens ungdomsverksam-
het ytterligare.
 – Nu har vi kommit igång bra med vår 
ungdomsverksamhet och till sommaren pla-
nerar vi att arrangera ett läger med pengarna 
från Julpengen. Det känns jättekul att vi kan 
göra det, berättar Godegårds skidklubbs 
Lena Ahlm.

Den nystartade föreningen Quite, fick 5 000 
kronor att användas till möbler och annat 
till deras lokal. Föreningen jobbar med in-
formation om HBTQ+ -frågor och riktar sig 
i första hand till ungdomar i åldern 13-25 år
 – Vi startade föreningen för att vi kände 
att det behövs en plattform och en mötes-
plats för unga HBTQ-personer i Motala.  
Med vår verksamhet riktar vi oss i första 
hand till ungdomar, oavsett om du är kille, 
tjej, transperson eller inte vill definiera dig 
alls, berättar Lisa.

Nykyrka ridklubb fick 5 000 kronor från 
Julpengen. Pengarna ska användas till att 
stärka sammanhållningen i klubben med en 
resa till Elmia Scandinavian Horse Show.

Gunilla Karlsson, från Motala hundsällskap, 
berättade för kvällens konferencier, Henrik 
Elofsson, om klubbens ungdomsprojekt.

Jakten på nästa Venera har börjat i Borens IK. 
Klubben fick 6 000 kronor till sitt projekt för 
flickor och checken togs mot av Venera Rexhi,
Nafiso Abdi och Nasta Abdi.



Det säger Våga va dig själv-
stiftelsens Arne Falkbäck. 

Den 10 mars kommer han till 
Motala och Gamla Folkets för 
en inspirationsdag för lokala 
idrottsföreningar.

Stiftelsen Våga va’ dig själv 
grundades 2005 av familjen 
Falkbäck efter att deras dotter 
och syster Linda tagit sitt liv 
efter en tids trakasserier. Sedan 
dess har familjen Falkbäck 
på olika sätt arbetat med att 
motverka utanförskap hos 
ungdomar. 

Under sommaren arrangerar 
Våga va dig själv-stiftelsen 
läger för unga i Vettra i Ham-
mar. Förra året med över 200 
deltagare från hela Sverige. 
Övriga delen av året reser Arne 
Falkbäck runt i landet med 
olika föreläsningar. Bland annat 
för idrottsföreningar.
 – Vår filosofi inom Våga 
va dig själv är enkel och skulle 
kunna sammanfattas  med – 
alla vill och behöver bli sedda. 
Det var också min grundtanke 
när jag jobbade som tränare i 
basket och hockey. Men tyvärr 
är det inte alltid så att tränare 
förstår vikten av att bygga lagen 
från rätt håll och det är att 
börja med värdegrunden för la-
get. För mig är det enkelt – med 
en trygg grund där alla i ett lag 
känner sig respekterade kommer 
också resultaten, fortsätter Arne.

Stor erfarenhet
Arne har tränat lag på alla 
nivåer – såväl unga killar och 
tjejer som precis börjat med sina 
sporter som elitlag.

 

 – Och det spelar ingen 
roll på vilken nivå du är som 
idrottare – känner du dig inte 
respekterad och sedd presterar 
du sämre. 

Till inspirationsdagen i Fören-
ingarnas hus (Gamla Folkets 
hus) har ICA Maxi i Motala 
bjudit in ett antal av de fören-
ingar som butiken på olika sätt 
sponsrar. 
 – Det finns 150 platser och 
jag hoppas verkligen att fören-
ingarna fyller dessa platser.  
Vår förhoppning är att den 
ska ge föreningarna inspira-
tion och tankar till fortsatt 
arbete för jämställd och rättvis 
behandling för alla som är med. 
I fortsättningen kommer det att 
bli ett krav från oss för att vi 
ska sponsra föreningarnas verk-
samhet, säger ställföreträdande 
handlare Thomas Samuelsson.

Vill du läsa mer om Våga va dig 
självs arbete: 
www.vagavadigsjalv.se
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Maif friidrott fick  
4 000 kronor till tränings- 
läger för ungdomar i Motalas  
danska vänort Korsör.

Borens IK fick 6 000 kronor till Future Veneras. Under 
2018 drar projektet igång med träningar för tjejer med 
invandrarbakgrund på låg- och mellanstadiet i Charlotten-
borg.  Future Veneras är ett projekt som ska hjälpa Motala 
att få fram nästa Venera Rexhi.

IFK Motala Bandy fick 5 000 kronor till klubbens flicklag 
och till deras medverkan i Flicklagets Cup i Uppsala.

Motala Simsällskap fick 5 000 kronor för ungdomarnas 
långbaneträning i Mjölby och simläger i Borås.

Motala Hundsällskaps ungdomsverksamhet fick  
4 000 kronor som ska användas till agility-material, kurser 
och ledarutbildningar.

Godegårds Skidklubb fick 5 000 kronor som ska använ-
das till klubbens satsning på barn och ungdomsverksamhet.

Föreningen Qutie fick 5 000 kronor som ska användas 
till möbler och inredning av deras lokal. Qutie har sin verk-
samhet i Hallen i gamla saluhallen i Motala centrum och 
verksamheten riktar sig till alla i gymnasieåldern. 

Team LeWa Sport fick 8 000 kronor för att kunna köpa 
in låneutrustning för att fler ungdomar ska få möjlighet att 
börja med triathlon.

Nykyrka Ridklubb fick 5 000 kronor som ska användas 
till att öka sammanhållning i ungdomssektionen. En del av 
summan ska användas till en resa till Elmia Scandinavian 
Horse Show.

Kvällsfritis i Tjällmo fick 3 000 kronor till att köpa in 
nytt material, som innebandyklubbor, bollar och annat.

FÖLJANDE FÖRENINGAR FICK 
DELA PÅ JULPENGEN 2017 Bygg laget     

  från rätt håll
– Börja med värdegrunden. Alla i ett lag ska känna 
sig sedda och bli bekräftade!

Visste du att …?
….vi bakar eget bröd i vårt bageri sju dagar i veckan? Vi har ett stort utbud 

av tårtor, för alla smaker. Hos oss hittar du allt från bakelser till pajer. 

Självklart gör vi också bröllopstårtor och specialtårtor. Ring oss om du vill 

veta mer på 0141-20 35 47 eller gå in på vår webbplats.



 – Vi ser en stadig ökning av näthan-
deln. Med ombyggnaden blir det ännu 
smidigare för kunderna att hämta sina 
varor, säger butikschef Annette Linder.

ICA Maxi i Motala var pionjärer inom 
ICA med sin näthandel. Och det som 
började i en blygsam skala har ökat 
stadigt de senaste åren.
 –Allt fler upptäcker hur smidigt det 
är – du kan handla hela vårt sortiment på 
några minuter hemifrån och sedan är det 
bara att svänga förbi butiken och hämta 
det när det passar dig, fortsätter Annette.

Alla åldrar
De sista åren har Annette kunnat konsta-
tera att det är allt fler äldre som handlar 
via nätet.
 – När vi började var det mest yngre, nu 
är det mer jämt fördelat mellan åldrarna. 

Efter ombyggnaden blir det ännu  
smidigare för kunderna att hämta  
sina varor. 
 – Vår hantering blir också smidigare. 
Nu bygger vi nya kyl- och frysrum i 
direkt anslutning till varuutlämningen. 
Den flyttar vi en bit ned mot infarten till 
Bråstorps Handelsområde. 
  – Mellan varven har det varit kö för 
online-kunderna att hämta sina varor. 
Med flytten separerar vi de som ska 
hämta sina varor från de som ska parkera. 
Det här blir riktigt bra för alla,  
sammanfattar Annette. 

Vill du se hur smidigt det är att handla 
online, gå in på www.maximotala.se 

Som ny kund får du 10 procents rabatt 
om du använder koden: NYKUND.

 

Genom åren har ICA haft några riktigt 
folkkära reklamfigurer. En av dem lan-
serades på 1970-talet och fick till slut 
en hel familj med både fru och barn. Den 
andra figuren lanserades strax efter mil-
lennieskiftet och hamnade redan för tio 
år sedan i Guiness rekordbok som den 
längsta reklamsåpan någonsin.

Känner du igen de tre figurerna har du 
chansen att vinna en fruktkorg värd  
300 kronor. Vi lottar ut sammanlagt  
fem fruktkorgar.

Vi vill ha ditt svar senast den 23  mars. 
Talongen lämnar du i förbutiken på ICA 
Maxi Motala eller skickar till ICA Maxi 
Stormarknad, 591 29 Motala – märk 
kuvertet med ”ICA-minnen”. 

Vinnare meddelas per telefon och på  
ICA Maxi Motalas Facebook-sida.

Namn: Tel.nr

Tävling

ONLINEHANDELN  
      VÄXER SÅ DET KNAKAR
Smidigare för kunderna. Enklare hantering för personalen.  
Efter årsskiftet drog ICA Maxi i Motala igång arbetet med att  
bygga om för onlinehandeln.

Butikschef Annette Linder är nöjd med ombyggnaden 
för onlinehandeln. – Nu blir det smidigare både för oss 
och kunderna, säger hon.


