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Åsa lever ett  
hälsosammare liv

Vinn surdegs- 
kurs på Maxi

Städa miljö- 
vänligt som 
proffsen

Gluten och laktos 
– utbudet växer



Välkommen till ICA Maxi i Motala hälsar Willy, Stefan, ”Putte” och Thomas.

På Ica Maxi i Motala gillar vi hälsotrenden – på alla sätt. Vi har i 

många år varit med och stöttat lokala initiativ för friskvård och 

bättre hälsa, allt från idrottsföreningar till enskilda aktiviteter som 

exempelvis Broloppet. Vi tror att människor mår bra av att röra 

på sig. Dessutom försöker vi leva som vi lär. Många i personalen 

tränar själva regelbundet och vi deltar ofta i olika motionsarrange-

mang tillsammans. 

Vi vill göra det enkelt för alla att leva ett hälsosammare liv. Det gäl-

ler allt från motion till en hälsosam kost. Hos oss ska du lätt kunna 

hitta de hälsosamma alternativen. Visste du till exempel att Maxi 

i Motala säljer näst mest frukt och grönt av de svenska Maxi-buti-

kerna? Du kan läsa mer om det i det här numret av Handplockat.

I detta nummer kan du dessutom läsa om vår egen Åsa, som delar 

med sig av sina bästa tips för träning och hälsosam kost. Vi tipsar 

också om prylar och produkter med hälsa i fokus. Och känner du 

igen några av våra brödsorter kan du vinna en egen surdegskurs 

med vår bagare Bosse och lära dig baka nyttigt bröd. 

Vill du också leva ett hälsosammare liv? Låt dig inspireras av oss 

på Ica Maxi i Motala och häng på. 

Och du – ha en riktigt skön vår!

Handplockat produceras av ICA Maxi i Motala.  
Distribution: med Motala & Vadstena Tidning. 
Text och projektledning: Granit PR & kommunikation, Motala.  
Formgivning: Göta Kommunikation, Motala. 
Foto: Petter Blomberg, Björn Spjut, Göran Billeson. 
Tryck: DanagårdhLitho, Motala.

ICA Maxi Motala har  
Svanen-certifieringsnummer: 379059 

INNEHÅLL I NUMMER 1 AV HANDPLOCKAT

För en  
 bättre hälsa!

5 Annas runda  
glutenfria limpa

6

Åsa bytte  
livsstil

8

10
Bo – mannen  
som kan allt om  
surdeg

Lättare att  
hitta närodlat

7
Minihuset populärt 
när mamma och 
pappa handlar

11 Cura bjuder på hälsotips

12 Husfarstipset – så städar  
du miljövänligt

14 Barnens  
Vasalopp

16 Maxi slogs  
på mållinjen



3INNEHÅLL I NUMMER 1 AV HANDPLOCKAT

Ny vår – nya  
föresatser

Satsa på din egen hälsa den här  
våren, med bra mat och motion.  
Vi hjälper dig ett steg på vägen.

Sojabullar, Ica gott liv, 
200 gr, 21,90:-  

Gymboll 
199:-  

Champinjonburgare 
Ica gott liv, 180 gr 
29,90:-  

Handgrips 
99:-  

Power sling 
499:-  

Jordnöt & nötmix 
Ica gott liv, 175 gr 

25,50:-  

NYA, FRISKA TAG!

Snodden 
easy 
159:-  

Hantlar 
2x2 kg 

179:-  

Gröna linser, I love Eco 
400 gr, 14,50:-  

Ekologisk honung,  
I love Eco 425 gr, 
37,50:-  
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Välfyllda hyllor utan  gluten och laktos

Livsmedelsverket räknar med att 4–10 

procent av befolkningen i Sverige är lak-

tosintolerant och att 1–2 procent inte tål 

gluten. Och i takt med att fler och fler 

får sin diagnos blir utbudet också större.  

Maria Broomé har jobbat i mejeridisken 

på Maxi i Motala i fyra år och har sett en 

stor förändring när det gäller laktosfria 

produkter under den tiden.

 – När jag började fanns det inte mycket 

att välja på, säger hon. Det fanns till exem-

pel bara ett par sorters yoghurt, nu har vi 

många olika smaker. Vi har även smaksatt  

Crème fraiche, färskost i olika smaker och 

laktosfri kvarg.

 – Efterfrågan på laktosfritt ökar hela 

tiden och det gör att sortimentet från le-

verantörerna blir bättre och bättre. Och vi 

tar in allt nytt som kommer. I mitten av fe-

bruari kom de senaste nyheterna, nu finns 

många laktosfria produkter också som 

ekologiska alternativ. 

Stort sortiment
Med det stora sortiment som finns i dag 

kan den som är laktosintolerant äta i stort 

sett samma kost som andra. Det är bara 

att byta ut mjölk, grädde och annat mot 

laktosfria alternativ. Och även för glu-

tenintoleranta har sortimentet blivit oer-

hört mycket större på senare år. I dag kan 

man hitta det mesta i butikshyllan – från 

pasta till kex, kakor, fryst smördeg och 

pizza. 

Anna Korall, som till vardags jobbar i de-

likatessen på Ica Maxi i Motala, har varit 

glutenintolerant i 20 år och uppskattar 

alla nyheter.

 

 – I dag finns det en mycket större bredd 

än när jag fick min diagnos, säger hon. 

Jag saknar inte särskilt mycket numera. 

För tio år sedan fick man avstå från mycket i matväg om 
man inte tålde gluten eller laktos. I dag går det att hitta 
det mesta på Ica Maxi i Motala.
 – När det gäller laktosfria produkter har vi mer än  
fördubblat sortimentet de senaste fyra åren, säger Maria 
Broomé, mejeriansvarig på Ica Maxi i Motala.

Efterfrågan på laktosfria produkter ökar stadigt och de senaste åren har mejeriansvariga Maria Broomé sett det fördubblats.
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Välfyllda hyllor utan  gluten och laktos
– Som glutenintolerant tycker jag att vi har ett 

riktigt bra sortiment av glutenfria produkter på 

Maxi i Motala, även jämfört med betydligt större 

butiker i andra städer. Vi får mycket beröm för 

våra gluten- och laktoshyllor. Det är viktigt att det 

finns alternativ när man blir så begränsad som vi 

är. Vi glutenintoleranta vill ju också ha lite varia-

tion.

Fiberhusk gör jobbet
Med åren har Anna Korall lärt sig att leva med sin 

glutenintolerans. Blir hon bortbjuden brukar hon 

ringa i förväg eller ha något ätbart i reserv i bi-

len. Hon bakar det mesta av sitt bröd själv, med 

glutenfria mjölmixer men också tillskott i form av 

exempelvis solrosfrö och linfrö.

– Det svåraste med att vara glutenintolerant är 

nog att man inte kan vara så spontan. Man måste 

alltid ligga steget före och planera sin tillvaro väl.

– Men samtidigt finns det så många nya, bra 

produkter i dag, säger hon. Mitt bästa tips till an-

dra glutenintoleranta är att blanda lite fiberhusk i 

bröddegen. Det gör degen mer glutenlik och brö-

det blir inte lika torrt och hårt. Otroligt bra!

Annas runda 
glutenfria limpor

Ingredienser (2st) 
50 g jäst
100 g smör
4 dl mjölk
1 msk fiberhusk
1 ägg
0,5 dl farinsocker

1 msk socker
0,5 tsk salt
1 tsk brödkrydda
ca 300g (5 dl) fin 
mjölmix
ca 300g (5dl) grov 
mjölmix

Smula ner jästen i en degbunke. Smält  
smöret och tillsätt kall mjölk och låt vätskan  
bli fingervarm. Rör ut jästen med degspadet  
och tillsätt fiberhusken och låt svälla i 10  
minuter. Tillsätt farinsocker, ägg, socker,  
salt och kryddan. Blanda sist i mixen.  
Jäs degen övertäckt cirka 30 min.

Ta upp degen och dela den i 2 lika stora delar, forma 
dem till runda limpor. Låt jäsa övertäckt i 30 min. 

Grädda limporna i 200–225 grader i nedre delen av 
ugnen i ca 25 min.

Tips
Laktosfri grädde 
kan ta lite 
längre tid att 
vispa eftersom 
den har lägre 
fetthalt. Använd 
kylskåpskall 
grädde, börja 
på låg hastighet 
och öka hastig-
heten på slutet 
för att få in luft i 
grädden.

NYA, FRISKA TAG!

Anna Korall har lärt sig att leva med sin glutenintolerans och hon gillar att utbudet av varor har ökat.



Så blev raggmunken en östgötarätt
Sedan några år är raggmunken Öster-

götlands landskapsrätt. Men så har det 

inte alltid varit. Under många år var grö-

närtsoppan landskapsrätten, även om 

det var lite så och så med intresset för 

rätten.

 – Det var många som hade svårt för 

grönärtsoppan och att raggmunken blev 

vår landskapsrätt är nog egentligen mer 

logiskt. Vi östgötar är troligen de första 

i Sverige som började äta rätten – i varje 

fall finns den första skriftliga källan om 

raggmunk i en östgötsk kokbok. Men 

Östergötland är ju också ett potatis-

län – det tredje största i landet, berättar  

Louise Alenbrand. 

Om du funderar på potatisrättens namn 

så har den varken med klosterliv eller 

raggarbilar att göra. Ragg har den fått 

från sin knottriga yta och munk kom-

mer från att den tillagas i en så kallad 

 munkpanna. 

Under 2010 lanserades märkningen, eller 

varumärket, Östgötamat i länets butiker. 

Allt för att göra det lättare för kunder-

na att kunna välja mat som produce-

rats nära. ICA Maxi i Motala är en av de  

40 butiker där det går att köpa Östgö-

tamat.

 – Det fanns ju redan en hel märkningar 

för mat, som KRAV, ekologiskt och annat. 

Så när vi introducerade märkningen Öst-

götamat funderade vi självklart på hur 

den skulle tas emot av kunderna och om 

den behövdes. Nu kan vi nog säga att 

kunderna har insett värdet av att köpa 

mat från östgötska gårdar. Konsumen-

terna vill veta vilket område produkterna 

kommer ifrån helt enkelt – ibland till och 

med från vilken gård, säger Louise Alen-

brand. 

Slutproducerad i Östergötland
Eftersom inte alla råvaror till livsmedel 

produceras i Östergötland är kravet för 

att mat ska få märkas med Östgötamat 

att den slutproducerats i länet.

 - När det finns råvaror från Östergöt-

land ska de användas. Men exempel-

vis odlas ju inget socker här och då har 

vi sagt att den vara som ger produkten 

dess karaktär ska komma från länet. 

Samma sak gäller för fläskprodukter. Vi 

har idag inget grisslakteri, men ska kor-

ven säljas som Östgötamat ska grisen 

vara uppvuxen i länet. 

Den ekonomiska föreningen Östgötamat 

har idag ett 90-tal medlemmar – produ-

center, gårdsbutiker och restauranger –

som tillsammans strävar efter att skapa 

matupplevelser för alla sinnen. 

 – Varje medlemsföretag har sin egen 

historia och sin egen profil.  Det ska-

par Östgötamats personlighet. Genom 

samarbete och utifrån det lokalprodu-

cerade arbetar vi också med ta tillvara 

gamla mattraditioner och inte minst  

utveckla nya. 
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närodlat
Lättare att 

Allt fler vill handla närodlade livsmedel. Sedan 
några år har det valet blivit lättare att göra med 
märkningen Östgötamat.
 – Intresset för våra produkter bara ökar, på 
några år har försäljningen ökat med 25 procent, 
berättar Louise Alenbrand, VD för Östgötamat.

Ö S T G Ö TA M A T   Foto: Göran Billesson

hitta

Ingredienser  
för 4 personer
1 dl vetemjöl
2 ägg
2 dl mjölk

Gör så här:
Blanda samman vetemjöl, salt och lite av 
mjölken så att det blir en jämn smet. Tillsätt 
resten av mjölken och ägget. Skölj och skala 
potatisen och riv den ganska fint. Blanda ef-
ter hand ner den rivna potatisen i äggsmeten 
så att den inte mörknar. Hetta upp fettet i 
stekpannan. Klicka i lite smet (ca 1 träslev)
och bred ut den. Grädda dem guldbruna 
på båda sidor. Servera med lingonsylt och 
råkostsallad, eventuellt lite stekt fläsk.

7 – 8 hg potatis
ca 1 tsk salt
1 gnutta socker
Till stekning: Margarin 
 eller smör

Raggmunk

Märkningen för Östgötamat togs fram för 
att kunderna som vill ha närodlat lättare 
skulle hitta varorna. På några år har 
också försäljningen ökat rejält, berättar 
Louise Alenbrand, VD för Östgötamat.
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Maxis minihus

I snart 15 år har Minihuset på ICA Maxi i Motala gjort det 
lite roligare för de yngsta barnen att följa med mamma och 
pappa handla.
 – Och jag tror också att det kan vara lite lugnare för  
föräldrarna också, säger Camilla Larsson, som har jobbat  
i Minihuset sedan starten.

8 mars  
Internationella kvinnodagen

13-14 mars  
Motala Expo

20 mars   
Vårdagjämning

22 mars   
Internationella vattendagen

29 mars  
Sommartid (vi ställer fram 
klockan en timma)

3 april  
Långfredag som också  
är Kärlekens dag

4 april   
Påskafton

Aktivitetskalender

Minihuset är öppet varje dag. Under varda-

gar mellan 14.00 och 18.30, under helgerna 

mellan 11.00 och 15.00.

 – Alla barn i åldern mellan 3 och 10 år 

som är med sina föräldrar och handlar är 

välkomna att vara här en timma, säger 

Camilla.

Och Minihuset är populärt. I genomsnitt 

är det över 100 barn per vecka som är en 

stund hos Camilla eller Frida Ljungberg 

för att pyssla eller spela spel.

 – Vi har ett tema varje vecka, det kan 

vara allt från att vi planterar ett frö till att 

man får göra något  pyssel till mamma och 

pappa på Mors och Fars dag. I år har vi 

också börjat med något som vi kallar Fre-

dagsmys. Då stänger vi av spelkonsollen 

– som är populär – och softar med film och 

popcorn och tar det lite lugnt ihop, fort-

sätter Camilla.

Sebastian Ramberg är en av många för-

äldrar som gillar Minihuset. Hans grabbar 

Harry och Hugo tillhör stamgästerna:

 – Minihuset är kanon – grabbarna gillar 

att vara här och jag kan handla i lugn och 

ro, säger Sebastian.

Camilla har jobbat med Minihuset sedan 

verksamheten kom igång för 15 år sedan. 

Och hon gillar att jobba med barn.

 – Att jag sökte det här jobbet är inget 

jag ångrar. Ingen dag är ju den andra lik 

när man jobbar med barn, menar hon.

Under sina 15 år i Minihuset har Camilla 

lärt känna många barn.

 – Nu börjar de barn som var här i början 

komma in med sina barn. Det är lite spe-

ciellt, det är lite som man har blivit ”mor-

mor”, säger Camilla och ler.

Lek och bus i

Hugo och Harry brukar vara hos Camilla i Minihuset när pappa Sebastian är och handlar på ICA Maxi.

Liam gör tummen upp för Minihuset

… vi har en färskvarugaranti?  

På ICA Maxi Stormarknad är vi 

både stolta över och säkra på 

våra produkter. Om det någon 

gång skulle hända att något 

slinker igenom som du inte är 

nöjd med, och det kan ju hända, 

så ger vid dig dubbla pengarna 

tillbaka. 

Det enda vi begär av dig är du 

tar med dig varan och kvittot 

till butiken så vi tillsammans kan 

titta på vad som hänt och vi kan 

hjälpa dig att bli nöjd.

Visste du att …

NYA, FRISKA TAG!
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som håller
En hälsosam förändring

Hälsosam kost och regelbunden träning har 
blivit Åsa Anderssons nya livsstil. På ett och  
ett halvt år har hon tappat 22 kilo i vikt och 
fått både energi och ork på köpet.
 – Jag ser det inte som att jag bantar,  
säger hon. Det är så här jag lever nu. 

Många funderar nog över att ändra sin 

livsstil. Det kan vara för att gå ner i vikt, 

må bättre eller minska risken för sjukdo-

mar. Åsa Andersson gjorde slag i saken. 

Och hon menar att det viktigaste är att 

göra en förändring man kan leva med 

länge.

 – Jag hade jojo-bantat länge med 

både bantningspulver och snabb-dieter. 

Men jag gick upp i vikt lika snabbt som 

jag gick ner. Det fungerar inte. Någon-

stans måste man göra saker man mår bra 

av. Jag är ingen expert men jag har hittat 

ett sätt att leva som fungerar för mig. 

Började med promenader
För Åsa var det sonen som fick henne att 

börja tänka på både kost och träning. Det 

började med promenader, simning och 

cross trainer hemma i garaget, sex gång-

er i veckan.

 – Det var tufft i början, säger hon. Men 

i takt med att jag fick mer ork började jag 

springa i stället för att gå och varje gång 

peppade han mig att orka springa bara 

lite till. Nu springer jag tre–fyra gånger i 

veckan, gärna i Fålehagen eller Bonde-

backa. Det är ett fantastiskt sätt att venti-

lera hjärnan. 

 – I dag tänker jag mycket mer på var-

dagsmotionen också. Jag cyklar till jobbet 

och tar alltid trapporna i stället för hissen.

Mycket frukt och grönt
När det gäller kosten skippar Åsas det 

mesta av kolhydraterna. I stället blir det 

mycket frukt, grönsaker, kött och kyckling.

 – Grönsaker går att variera på så 

många olika sätt, säger hon. Jag äter dem 

kalla och varma, gärna ugnsrostade. Det 

är jättegott. Broccoli är en av mina favori-

ter. Och jag dricker i stort sett bara vatten 

till maten eller när jag blir törstig. 

Åsas tips för den som  
vill leva lite hälsosammare
•	Börja	med	promenader	och	 
 öka efterhand om du orkar
•	Ät	mer	frukt	och	grönt
•	Om	du	vill	äta	kolhydrater,	 
 välj fullkornsalternativ
•	Kvarg	är	gott	som	mellanmål, 
 gärna med skuret äpple och  
 kanel, som är fettförbrännande
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Emil ny i köket – Sedan äter jag många mellanmål, jag tar en banan eller 

lite kvarg mellan målen. Vi äter sällan efter fem- halv sex på 

kvällen. Men om jag blir sugen på kvällen tar jag lite nötter el-

ler frukt. Eller bryter ett par bitar av mitt eget knäckebröd (se 

recept).

”Man måste unna sig ibland”
Godis och sötsaker, då? Jodå, Åsa Andersson jobbar på godis-

avdelningen på Ica Maxi Motala och älskar choklad. Men i dag 

tar hon två eller tre rutor i stället för en 200-gramskaka när 

hon blir sugen. För att leva hälsosamt betyder inte att man 

måste avstå från allt det goda i livet, menar Åsa.

 – Livet får inte bli tråkigt, det ska vara en njutning och mat 

är en viktig del av livet. Så man måste kunna unna sig att ta av 

det goda ibland. Men om jag är bortbjuden och det finns sju 

sorters kakor, så väljer jag den jag allra helst vill ha i stället för 

att slentrianmässigt äta allihop. Och om jag äter chips tar jag 

en liten skål, inte hela påsen. 

Resultatet av den nya livsstilen är 22 kilo mindre att bära på 

varje dag och en kropp som orkar det Åsa vill göra. 

 – Det är otroligt stor skillnad, säger hon. Jag är så mycket 

piggare nu och orkar mer fysiskt. Nu kan jag böja mig upp och 

ner i jobbet och slipper ropa på mina jobbarkompisar. 

 – Jag har bestämt mig. Jag vill kunna krypa på golvet med 

mina barnbarn och ta med dem till simhallen. Jag vill vara med.

Åsas knäckebröd
Ingredienser  
1.5 dl sesamfrön
1.5 dl pumpakärnor
1.5 dl solrosfrön

0.75 dl krossade linfrön
3 dl Maizenaredning ljus
0.75 dl rapsolja
3.75 dl kokande vatten

Rör ihop alla torra ingredienser. Rör i oljan och häll sedan på det 
kokande vattnet. 

Rör ihop och häll ut på två plåtar med bakplåtspapper. Använd ett 
bakplåtspapper över och tryck ut smeten med fingrarna så att det 
blir ett tunt och fint lager. 

Strö över flingsalt. Grädda i nedre delen av ugnen i varmluft på 135 
grader i 1 timme och 10 minuter.

När han ska tipsa om ett en rätt så blir det fisk – kanske 

inte så konstigt med tanke på att Emil jobbat som kock på 

olika färjor i Östersjön.

 – Jag har alltid gillat att laga fisk och min favoritfisk 

kommer inte från havet – det är gös. Det är en verkligt god 

matfisk, säger han.

Att jobba som kock på en färja tycker Emil var en bra 

skola.

 – Det var stressigt men roligt. Att jobba på sjön fung-

erade bra innan jag blev pappa, men nu är det skönt att 

vara hemma i Motala igen, säger han.

Innan Emil började i Maxi-köket jobbade han under en  

period i köket på lasarettet i Motala.

 – Det var också en bra skola, där lagades det mes-

ta från grunden. Vi fick ju till med ett pris för vår mat,  

säger han.

Gös med hummerrisoni
Recept för 4 personer 
700 gram gösfile
2 msk smör
3 dl grädde

koncentrerad hummerfond
Risoni
Parmesanost

Koka risonin enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg gösfile-
erna i stekpannan, salta och peppra och stek tills de har fått en fin 
yta, ungefär en minut på varje sida. Ställ sedan in fileerna i ugnen i 
120 grader tills fisken fått en innertemperatur på 50–52 grader.

Under tiden fisken blir klar kokar du upp 3 dl grädde med 2 msk 
hummerfond. Red av med maizenamjöl. Häll av risonin, blanda ned 
såsen och rör försiktigt till en lagom konsistens. Lägg upp på tallrik 
och riv över färsk parmesan. Lägg sedan på gösfilen och toppa 
med en citronklyfta och dill.

Strax före årsskiftet började Emil  
Virtanen som kock i Maxi-köket. 

Nye kocken i Maxi-köket, Emil Virtanen, gillar att laga fisk.

NYA, FRISKA TAG!
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surdegarna

M A X I  B A G E R I E T  Foto Petter Blomberg

– Allt handlar om kärlek och att ta sig 

lite tid, men det är det värt. För surdegs-

bröd är det godaste bröd du kan äta, sä-

ger han.

Det Bo Pedersen inte vet om bakning, är 

nog knappast värt att veta. Hans föräldrar 

hade bageri hemma i Danmark och där 

hjälpte han till från det han var liten. 

– Det var ett ganska litet bageri där 

vi gjorde allt hantverksmässigt. Och sur-

degsbröd var en självklarhet av den enkla 

anledningen att det brödet är det godas-

te. När jag kom till Sverige upptäckte jag 

att ni knappt inte åt surdeg alls. Och det 

hade jag lite svårt att förstå.

Bosse lärde bagare
För att råda bot på kunskapsbristen om 

surdeg i Sverige började Bosse med att 

utbilda bagare.

– Att baka med jäst eller surdeg skil-

jer ju sig åt en del. Det tar lite längre tid 

att göra surdeg, det ska bakas i lite högre 

temperatur och ph-värdet i surdeg ska 

vara rätt – den ska vara lite ättiksur. Sedan 

ska ju surdegen pysslas om lite också, den 

behöver mjöl och vatten för att må bra, 

berättar han.

Men det är inte bara smaken på surdegs-

bröd som gör det värt att baka, menar 

Bosse.  Det är också saftigare, är mindre 

känsligt för mögelangrepp och har längre 

hållbarhet.

 – Många säger också att de känner sig 

mindre uppblåsta i magen när de äter sur-

degsbröd. Det har också ett lägre GI-tal 

(glykemiskt index) än bröd som bakas på 

jäst. 

För den som vill lära sig att baka surdegs-

bröd kommer Bosse Pedersen under vå-

ren att ha kurser i Maxi-bageriet.

 – Att baka surdeg är jätteroligt. På kur-

sen kommer vi att jobba helt från grun-

den med ekologiskt mjöl. Jag kommer 

också att berätta lite om vad man kan an- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vända för hjälpmedel som gör det lättare 

att lyckas med sitt bak, säger han.

På frågan varför surdegsbröd blivit så po-

pulärt svarar Bosse:

 – Bröd är inte längre något som vi bara 

stoppar i oss, det ska smaka gott också, 

säger han.

Ska man tro Maxi-bagaren Bo Pedersen så är det 
ingen större konst att baka riktigt gott surdegs-
bröd. Han är å andra sidan uppväxt på ett bageri 
och har bakat bröd i hela sitt liv.

Bagarna som tar tag i

Vinn en  
surdegskurs!
Tävling på sidan 16
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 – Det går givetvis bra att komma in till oss både 

före och efter vecka 10 för att få råd, men under den 

veckan satsar vi extra på hälsoinformation, och vi får 

besök av människor som jobbar med hälsa på andra 

sätt än vad vi gör på apotek. Den som vill må bra och 

på sikt exempelvis minska risken för hjärt- och kärl-

sjukdomar kan göra mycket åt det genom att ändra 

sina kostvanor och motionera mera, fortsätter Anna.

På Cura apoteket finns också en del hjälpmedel för 

den som vill få kontroll på sin hälsa. Till exempel en 

analysvåg.

 - Det kanske låter lite avancerat att köpa en ana-

lysvåg för eget bruk, men med en sådan våg får hela 

familjen koll på många av de faktorer som påverkar 

hälsan. Att ha kunskap om kroppsfettet i procent, el-

ler hur stor andel skelettmuskulatur man har, hjälper 

oss dessutom att förstå hur våra kroppar fungerar. 

Det är också ett bra hjälpmedel för att nå de kondi-

tions- och viktmål som man satt upp, fortsätter Anna.

 

Ger en helhetsbild
 Analysvågen ger en helhetsbild av hur kroppen ser 

ut genom att bland annat mäta vikt, fett och BMI. Den 

mäter också ditt viscerala fett, som är den fettvävnad 

som omger de inre organen.  

 – Ska man förenkla det så kan man säga det går 

att vara smal på utsidan, men tjock på insidan. Ett 

överskott av visceralt fett kan vara farligt och om du 

har för stora mängder av det upptäcks det av vågen.

Anna menar också att vi stimuleras av siffror. Kanske 

finns det en sanning i uttrycket att vi gör det vi mäter, 

och börjar vi mäta vår hälsa så leder det till bättre 

medvetenhet om hälsa på längre sikt.

 – Det är nog så att själva mätandet fungerar  

som en sporre,  annars hade det nog inte funnits alla 

appar och armband som mäter hur långt och fort  

vi springer.

Hälsa är mer än att inte bara vara sjuk. 
Det handlar om att både kropp och 
själ ska må bra.
 - Att sluta röka är alltid en bra bör-
jan, men hälsa är också att sova gott, 
att äta rätt och att motionera. Under 
vecka 10 kommer vi att informera om 
det för alla som är intresserade, säger 
farmaceut Anna Johansson som har 
en bakgrund med hälsa som special-
uppdrag.

BÅ D E K R O P P O C H S JÄ L S K A M Å B R A Foto Petter Blomberg

Curas hälsovåg

Farmaceut Anna Johansson och apotekstekniker Malin Staf 
gillar Cura apotekets analysvåg.

Hoppa på

NYA, FRISKA TAG!
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    Städa miljövänligt 
som proffsen
Om du vill städa snabbt och miljövänligt, då ska du städa som proffsen.
 – Du klarar det mesta med vatten och mikrofibertrasor, en dammvippa och en  
bra dammsugare. Vill du använda rengöringsmedel räcker det med några droppar 
diskmedel i vattnet, säger Petra Johansson från ISS som städar på ICA Maxi i Motala.

När man som glad amatör städar hemma 

är det ingen ände på alla preparat man 

använder. Ett för toaletten, ett annat för 

golvet, särskild fönsterputs och spisren-

göring. Och för att det ska bli riktigt rent 

tar man gärna lite extra av allt.

När Petra Johansson – som har jobbat 

med städning i tretton år – hör den be-

skrivningen skakar hon lite på huvudet:

 - Fönsterputs använder jag aldrig, det 

lägger sig bara som en hinna på glaset 

och gör det flammigt. Vatten och några 

droppar diskmedel – helst Yes – det är det 

bästa för att få rutor och speglar rena, be-

rättar hon.

Mikrofibertrasor 
Och på ungefär samma sätt som hon stä-

dar hemma, städar Petra på ICA Maxi i 

Motala. ISS städning är sedan förra året 

miljömärkt enligt Svanen. Så istället för 

rengöringsmedel använder Petra helst 

mikrofibertrasor både hemma och i job-

bet. Mikrofibertrasor finns för olika an-

vändningsområden – några är bra för 

damm, andra för att putsa fönster.

 – Mikrofibertrasor har så tunna fibrer 

att de nästan lyfter av smutsen och fuk-

ten. Det gör att du kan städa de flesta 

ytor med bättre resultat än med rengö-

ringsmedel. När du dammtorkar ska tra-

san vara torr och vid vanlig städning fuk-

tas den med vatten. 

 – Knepet är att ha många mikrofiber-

trasor och byta ofta när man städar. När 

de blir smutsiga fungerar de inte lika bra, 

smutsen sätter igen kapillärkraften. Se-

dan ska de tvättas ofta i maskin på hög 

temperatur. 

Petra gillar också dammvippan som finns 

i olika varianter. En del är runda, andra 

platta och de passar för olika ändamål.

– De runda och lite längre är kanonbra när 

man ska rengöra lister och höga hyllor. De 

som är platta och breda passar bra för 

rengöring bakom element till exempel. 

Dammvippan är en miljövänlig kompis 

som drar åt sig dammet. När du är klar 

kan du antingen skaka av den utomhus el-

ler tvätta av den.

Såpa luktar gott
Men självklart använder Petra lite rengö-

ringsmedel för att ta bort beläggningar 

och annat runt toaletten. 

  – Där kan du använda ättika om du 

vill, det fungerar bra för att ta bort miss-

färgningar från vatten och annat. Men det 

behövs inga stora mängder rengörings-

medel där heller. Och för rengöring inuti 

toaletten är en wc-anka praktiskt, menar 

hon.

 – För golvet gillar jag att använda såpa 

– det är miljövänligt och luktar gott.

Bli miljösmart när du städar

Bränt vid i kastrullen - koka upp vatten 

med lite såpa. Låt stå med lock en stund 

och diska sedan klart.

Göra rent i ugnen - smörj in ugnen med 

koncentrerad såpa och värm till 100 

grader. Låt svalna och tvätta sedan ur 

med en svamp. 

Stopp i rören - häll en kopp med bikar-

bonat och en kopp med salt i avloppet. 

Häll sedan långsamt på en kopp med 

ättika. Låt det skumma och fräsa. Efter 

en kvart häller du på en kopp kokande 

vatten.

Kalk och smuts i diskhon – blanda lika 

delar ättika och vanligt kranvatten i en 

blomspruta. Spruta på utsatt område 

och låt det verka en liten stund, torka 

sedan av med lite papper och det blir 

skinande rent. 

Kakel – på toaletten och i köket blir ski-

nande rent med ättika eller citronsyra.

Husfarstipset
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Microfibermopp 
159:-  

Bli miljösmart när du städar

Willy Jernberg, köpman:
– Ett smidigt sätt att göra rent mikrovågsugnen  

är att värma en kopp med vatten med några skivor 
citron i. Värm på full effekt i en minut, sedan är  

det enkelt att torka ut matstänket.

Thomas Samuelsson, butikschef:
– Vatten med kolsyra är kanonbra för att göra  

rent rostfritt stål med. Med vanligt mineralvatten  
och hushållspapper går det smidigt att göra rent  

rostfritt från fingeravtryck och annat.

Krister ”Putte” Pettersson, butikschef:
- Behöver spisen en grundlig rengöring ska du 

testa att använda ättika och rikligt med bakpulver. 
Häll på ättika över spisen, strö sedan bakpulver 
och låt det bubbla och fräsa ett tag. Sedan kan 

du rengöra med en trasa, ljummet vatten och lite 
diskmedel om det behövs.

Stefan Henriksson, butikschef special:
– Fläcksuddaren är kanon, den är som ett  

stort suddgummi för fläckar på olika material  
- allt från plast, till kakel och fälgar och metall.   
Med lite vatten på blocket får du bort fläckar  

som sitter riktigt hårt som exempelvis skomärken 
samt krit- och tuschmärken. 

Husfarstipset

Microfiberduk 
2 för 35:- (19,90:- /st)  

Mikrofiber-
mopp refill 
49,90:-  

*) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt 
dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och 
Enterococcus hirae. 

Kärcher ångtvätt  
med tillbehör 
699:-  

Fläcksuddare 
22,90:-  

Dammvippa 
22,90:-   

NYA, FRISKA TAG!



Det blev succé när Ica Maxi i Motala 
och Maif bjöd in alla Motalabarn till 
Barnens Vasalopp i Fålehagen. Om-
kring 100 barn tog chansen att åka 
ett minivasalopp på 500 meter och 
de kämpade på bra i spåren. Skidor  
fanns att låna och på slutet väntade 
ett riktigt mål och medalj, precis 
som i det stora Vasaloppet. Sen 
väntade belöningen i form av festis, 
bulle och ett snyggt diplom.

Linus Ericsson blev intervjuad av Maifs Andreas Andersson när han var klar 
med sitt lopp. Roligt, men lite jobbigt, var hans omdöme.

Malva Strömquist, som åkte med sin syster Milla, var nöjd 
med medaljen efter loppet.

Edvin Lönneskog var laddad inför starten.Elis Korall var nöjd med både festis och medalj.

14 B A R N E N S  V A S A L O P P   Foto Björn Spjut
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Strax före jul – i samband med julmid-

dagen – överlämnade Cecilia Massi den 

tavla som Ica Maxi i Motala beställt av 

henne för att stödja hennes egen kam-

panj till förmån för cancerforskningen. 

ICA Maxi i Motala ville ha en tavla med 

ett motiv som var fullt av styrka och 

liv. Och nog var Cecilia Massis tavla full  

av liv.

 – I tavlan finns minst 80 liv – men 

det tar en stund att hitta alla, säger  

Cecilia.

Nytt rekord
De 25 000 kronor som butiken beta-

lade för tavlan har Cecilia Massi nu lagt 

till de övriga pengarna som hon sam-

lade in till cancerforskningen under 

hösten. Resultatet från hennes försälj-

ning av vykort och hennes utmaningar 

är ännu inte helt sammanräknade. När 

hon drog igång sin kampanj i höstas 

hoppades hon att kunna samla in lite 

mer än de 56 802 kronor som hon sam-

lade in under 2013.

 – Jag får fortfarande in en del 

pengar, jag skulle tippa att vi kommer 

att hamna på något över 130 000 kro-

nor. Vykortsförsäljningen har gått jät-

tebra och det var flera som nappade 

på att utmana mig och betala en krona 

för varje kilometer som jag cyklade, 

sprang eller simmade, berättar Cecilia.

Mjölken populär
ICAs centrala insamling till förmån för 

Cancerforskningen och Rosa Bandet 

gav förra året nytt rekordresultat - 

sammanlagt samlades inte mindre än 

27 miljoner kronor in.

 – Vi sålde fler rosa varor och fler  

hälsosamma varor än vi gjort tidigare 

år. Inte minst var den ”rosa” mjölken 

en succé där en krona från varje såld  

förpackning gick till Rosa bandet, be-

rättar Willy Jernberg.

Insamlingar  
     gav nya rekord
Rosa mjölk och tavlor fyllda med liv. På olika sätt  
engagerade sig ICA lokalt och nationellt för Cancer-
fonden och Rosa Bandet.
 – Att vi var med och bidrog till att ICA samlade in 
27 miljoner i Sverige för Cancerfonden är vi självklart 
stolta över. Lika stolta är vi över att vi kunde stödja 
Cecilia Massis lokala initiativ för cancerforskningen  
under hösten, säger köpman Willy Jernberg.

Hemkörd 
mat

Stor efterfrågan på 

Fler och fler utnyttjar  
möjligheten att handla mat 
på nätet och få sina varor 
hemkörda. 

Hos Ica Maxi i Motala har 
beställningarna fördubblats 
på ett år och nu har butiken 
börjat köra med två bilar för 
att möta efterfrågan.

Via webbplatsen matvaran.se kan perso-

ner i Motala, Vadstena, Mjölby med om-

nejd beställa mat direkt på nätet och få det 

hemkört. Och det har blivit så populärt att 

Maxi i Motala i dag kör ut varor fem dagar 

i veckan, måndag–fredag.

 – Vi har fått anställa mer personal som 

jobbar med matvaran och nu har vi utökat 

till två bilar i stället för en, berättar Thomas 

Samuelsson, butikschef på Maxi. 

Populärast är det att få sin mat hemkörd 

måndag, torsdag och fredag. Då fylls anta-

let beställningar snabbt upp till det maxi-

mala. Därför diskuterar Maxi just nu att 

öka på antalet turer. 

 – Fredagar blir det snabbt fullt, där dis-

kuterar vi att köra fler turer för att kunna 

ta emot fler beställningar, säger Thomas 

Samuelsson.

NYA, FRISKA TAG!

Våra lastbilar, som används för att köra ut 
matvaran, går på biogas för att minska våra 
utsläpp av koldioxid.



På ICA Maxi Motala bakas allt 
från surdegsbröd och dinkelbröd 
till kanelbullar från grunden med 
naturliga råvaror alla dagar i 
veckan. Kan du namnen på föl-
jande tre bröd så har du chansen 
att vinna en plats på vår surdegs-
kurs som vi ska ha under våren. 

Vi lottar ut tre platser på kursen 
där du får lära dig allt om sur-
degsbakning av vår egen bagare 
Bosse Pedersen. Vi vill ha ditt 
svar senast den 20 mars. 

Talongen lämnas i förbutiken på 
ICA Maxi Motala eller skickas till 
ICA Maxi Stormarknad 591 29 
Motala – märk kuverten med 
”Vinn en surdegskurs”. 

Vinnare meddelas per telefon  
och på ICA Maxi Motalas  

Facebook-sida.

Namn: Tel.nr

Vinn en surdegskurs!

Namn på brödet:

Namn på brödet:

Namn på brödet:

Slagna på mållinjen
Kunderna på ICA Maxi i Motala gillar frukt och grönt.  
Så mycket att butiken kom tvåa i förra årets säljtävling  
mellan landets Maxi-butiker.

– Det var bara ICA Maxi i Skellefteå som ökade 
försäljningen av frukt och grönt mer än vad vi gjorde, 
säger Helene Jonsson.

För att sporra personalen i landets 

Maxi-butiker att öka försäljningen av 

frukt och grönt ordnades en tävling-

en Maxi-Melonen förra året. ICA maxi 

i Motala låg bra till hela under perio-

den, ledde den vid flera tillfällen, men 

när det var dags att summera den så 

blev man slagen på målsnöret av bu-

tiken i Skellefteå.

– Det kändes ju lite surt förstås – 

första priset var ju 100 000 kronor till 

en personalaktivitet. Nu kom vi tvåa 

och fick 50 000 kronor, säger Lena 

Johansson.

Nästan dagligen kan vi läsa om att vi 

alla äter för lite frukt och grönt. Och 

det gäller inte bara oss i Sverige. Ny-

ligen genomfördes en stor undersök-

ning i hela världen av Världshälsorga-

nisationen, WHO, som visar att vi alla 

borde fördubbla vår konsumtion av 

frukt och grönt. WHOs rekommenda-

tion är att man äter minst 400 gram 

frukt och grönt per dag och Livsmed-

elsverket i Sverige tycker att vi ska 

äta minst 500 gram för att vi ska få i 

oss alla näringsämnen för att minska 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Få äter tillräckligt
Enligt Livsmedelsverkets senaste 

matvaneundersökning är det bara två 

av tio svenskar upp till målet. Bland 

männen är det så få som 13 procent 

som når upp till 500 gram om dagen 

medan 26 procent av kvinnorna kom-

mer upp i den mängden.

Och kanske visar förra årets tävling 

mellan Maxi-butikerna att ICA Maxi i 

Motalas kunder tillhör de i landet som 

äter mest frukt och grönt.

 – Vår försäljning av frukt och grönt 

ökar stadigt och intresset för att 

äta nyttigt ökar hela tiden. Och det  

är självklart roligt, men det ökar ock-

så kraven på oss att bredda sortimen-

tet – inte minst det ekologiska, säger 

Helene.

Helen Jonsson och Lena Johansson ökade 
försäljningen av frukt och grönt förra året och 
var nära att vinna tävlingen mellan landets 
Maxi-butiker.

Det ekologiska sortimentet på frukt- och 
grönavdelningen växer hela tiden. Nu finns det 
omkring  80 olika ekologiska varor.


