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Välkommen in i
den nya butiken
Dietisten hjälper
dig att välja rätt
Krydda hösten
med lokal läsning

INNEHÅLL I NUMMER 3 AV HANDPLOCKAT

En bättre
butik för dig
Det är något särskilt med hösten ändå. Visserligen grämer vi oss och gnäller lite
när semestern och de varma sommardagarna tar slut. Men den klara och höga
höstluften, doften av förmultnade löv och kvällsmörkret som smyger sig på –
nog ger det en känsla av lugn efter en hektisk sommar?

4-5
Höstens
rotfrukter
lagar sig
nästan själva

Även på ICA Maxi i Motala har det hänt mycket den här sommaren. Ni kunder
har hittat till oss som aldrig förr och det är vi stolta, glada och tacksamma för.
Direkt efter semestern drog vi också igång en av våra största ombyggnationer
på flera år. Målet är en ny butik som bättre svarar upp mot alla önskemål vi får
från våra kunder.
För dig som kund är det förstås jobbigt och ovant när saker plötsligt byter plats
i butiken. Vi vet att det skapar en hel del frustration. Men faktum är vi bygger
om för att göra handlingen enklare för dig. När vi samlar våra varor på ett
smartare sätt kan du snabbare plocka ihop det du behöver. Om vi hänger med
i utvecklingen hittar du enklare alla nya, spännande produkter som används i
tv-program och matrecept. Inte minst tycker vi att varor utan gluten och laktos
förtjänar bättre utrymme i takt med att allt fler väljer dessa produkter för att
må bättre. Det du frågar efter hamnar lite bättre till i butiken, helt enkelt.

Maxi –
6-9 Nya
så hittar du i butiken

I det här numret av Handplockat hittar du ett reportage om vår ombyggnad
och en stor karta som visar var du hittar alla varor nu. Klipp ur och spara, så
kan du planera dina inköp därhemma efter hur varorna står i butiken.
Nu går vi som sagt mot höst och det märks i Handplockat den här gången.
Är du sugen på att krypa upp i soffan och läsa har vi ett helt uppslag om en av
våra lokala Motalaförfattare, kryddat med härliga boktips. Vi tipsar också om
god, nyttig höstmat och om hur du sätter lite ljus därhemma när höstmörkret
smyger sig på. Och för dig som vill ta tillfället i akt att börja äta lite bättre gör
vi nu en helt ny satsning med ”dietist i butik”, där en dietist kommer till butiken
en gång i månaden. Läs mer om det på sidan 13.
Ha en härlig höst!
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Hon lär dig leva
lite nyttigare

Livsmedel med mindre socker och salt,
mer kostfiber och fullkorn, utan
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HÄRLIGA HÖST

Antikljus
30 pack
89:-

Lite ljus i
höstmörkret

När det mörknar ute vill
vi gärna förgylla tillvaron
med lite mer ljus inne.
Punktbelysning, levande
ljus och doftljus gör hösten
både varmare och mysigare.

Kronljus
30 pack
79:-

Doftljus
olika dofter
26,90:-

Värmeljus, led
4-pack
29,90:-

Ledljus
med timer
(batterier ingår ej)
59:-

Ledljus
med timer
(batterier ingår ej)
39,90:-

Led-blockljus
(batterier ingår ej)
29,90:-

Ledljuslykta
(batterier ingår ej)
39,90:-

Led-boll 12 cm 49,90:-

Blockljus
7x12,5 cm
29,90/st
Led-blockljus
(batterier ingår ej)
39,90:-

Led-boll 10 cm 39,90:-
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TEMA ROTFRUKTER

Foto Petter Blomberg

Gott, nyttigt och billigt

Hösten är roten
till det goda
Kantarelltoast
Ingredienser (4 portioner)
0,5 dl finhackade örter, exempelvis
timjan, persilja och basilika
2 msk olivolja
8 tunna skivor av baguette
200 g färska ansade kantareller
2 vitlöksklyftor, hackade
1 gul lök, skivad
4 skivor parmaskinka

Kantareller, rotfrukter och mustiga grytor. Höstens mat är härlig,
säger Yvonne Bjerkegren.

Ica Maxis egen matmamma Yvonne Bjerkegren gillar hösten.
Då kommer de svenska rotfrukterna.
– Gott, nyttigt, billigt och närodlat – rotfrukter är
toppenmat helt enkelt, säger Yvonne.
Varje årstid har sina särskilda läckerheter i matväg. Och för den som vill äta bra
och prisvärda råvaror är det bästa tipset att utgå från det som har säsong på
hemmaplan. När sommarens färskpotatis och jordgubbar har gjort sitt, då kommer höstens alla godsaker – rotfrukter,
svamp och frukt.
Yvonne Bjerkegren står i Maxi-köket,
vid frukt- och grönsaksavdelningen, på
ICA Maxi i Motala där det lagas mat fyra
dagar i veckan - från onsdag till lördag.
Hon möter många av Maxis kunder och
när någon vill ha tips på snabb och nyttig
mat vet hon vad svaret blir.
– Då brukar jag föreslå rotfrukter. Det
är mat som nästan lagar sig själv. Allt

du behöver göra är att skala och skiva
rotfrukterna, hälla på lite olivolja och
flingsalt. Sedan kan du steka en bit kött,
eller vad du vill ha till, medan rotfrukterna blir klara i ugnen. Kan matlagning
bli smidigare?
Mustiga grytor
Hösten är rotfrukternas bästa tid. Då
skördas de svenska rotfrukterna som
är närodlade och prisvärda. Rotselleri,
palsternacka och morötter är några exempel. Men missa inte den milda, fina
jordärtskockan som kan bli en underbar, krämig soppa. Eller rödbetorna som
du kokar med skalet på. Dem skalar du
enkelt med händerna under kallt vatten
och serverar med lite getost, honung
och pinjenötter. En lyxig förrätt.

Sås
1 äggula
1 tsk dijonsenap
salt och peppar
1 dl rapsolja
0,5 tsk citronsaft
Gör så här
1. Sås – blanda äggula och senap, salta och
peppra. Tillsätt rapsoljan droppvis under
omrörning och avsluta med citronsaften
2. Bland örterna med 2 msk olivolja. Vänd
bröden i blandningen. Hetta upp en stekpanna och stek brödskivorna tills de får
lite färg på båda sidorna. Lägg över på tallrik.
3. Lägg de ansade kantarellerna i stekpannan
och stek några minuter. Tillsätt vitlök och stek
ytterligare några minuter. Blanda ned löken
och stek sedan i cirka 30 sekunder. Salta och
peppra.
4. Ta upp svampen och håll den varm. Skär
parmaskinkan i mindre bitar och värm den
i pannan. Lägg upp brödskivorna på tallrikar
tillsammans med kantarellerna och skinkan.
Ringla över sås. Servera.

– Sedan finns det så mycket annat gott
på hösten också, säger Yvonne. Svampen
är förstås en given favorit för många. Och
när det blir lite kyligare är en god, mustig
gryta oslagbar, tycker jag.
– Har man inte tid för långkok, kan
man använda ett kött som inte kräver så
lång koktid, som fläskfilé (se recept). Då
kan en god gryta vara rena snabbmaten.
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Viltkryddad Porterfilé
Enkel, krämig och smakrik höstgryta med fläskfilé. Mos eller
stompad potatis passar bra till. Potatisstomp är ungefär som
potatismos. Men istället för mjölk eller grädde använder du
creme fraiche och ha gärna lite klumpigare bitar. Det blir lite
mer struktur på det hela och det passar bra till den viltkryddade grytan.
Ingredienser (4 portioner)
1 fläskfilé, 500-600 g
smör
flingsalt
nymald peppar
3/4 liter kantareller
1/2 purjolök
1 rödlök
1 msk vetemjöl

1/2 flaska porter, 33 cl
3 dl vispgrädde
2 msk viltfond
1 tsk kinesisk soja
3 msk lingonsylt
5 krossade enbär
1 tsk timjan
1 dl lingon, färska eller frysta

Gör så här
1. Putsa filén och skär i skivor. Bryn köttet i smör.
Krydda med salt och peppar. Ställ åt sidan.
2. Ansa svampen. Skölj och strimla purjolöken.
Skala och klyfta rödlöken.
3. Fräs svamp och lök i smör i en panna.
4. Pudra över mjölet och rör om. Tillsätt porter, grädde,
fond, soja, lingonsylt, enbär och timjan och koka upp.
5. Lägg i köttet och koka sakta under lock cirka 5 minuter.
Blanda i lingonen.

27 september
Dietist i butik på ICA Maxi i Motala
1 oktober
Vegetariska världsdagen
4 oktober
Kanelbullens dag
5 oktober
Internationella barndagen
11 oktober
Äppelmustens dag
25 oktober
Sommartiden upphör och vi ställer
tillbaka klockan en timma.
26 oktober
Höstlovet börjar
31 oktober
Halloween

Visste du …
….att Clas Ohlsson flyttar till
Bråstorp köpcentrum i november.
Välkommen säger vi till vår
nya granne.

Vad gör du för
att pigga upp dig
				i höstmörkret?
Kristina Häggström-Wedding
- Jag gillar den klara luften på hösten. Då är jag
ute mycket, tränar gärna, så länge det inte är
alltför mörkt.

Ugnsrostade rotsaker med
senapsfrön och honung
Välj gärna olika betor, som röd-, gul-, polkagris- eller vitbeta,
och morötter i olika färger. Då får du en vackert smakrik rätt
med olika smaker.
Ingredienser (4 portioner)
3 betor – gärna olika sorter
3 morötter – gärna olika
färger
2 palsternackor
1 majrova
1 kålrabbi
2 gula lökar

4 vitlöksklyftor
cirka 10 svartpepparkorn
2 msk gula senapsfrön
2-3 msk honung
1 dl olivolja
1 msk finhackad rosmarin
salt

Gör så här
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Skala rotfrukterna och kålrabbi. Skär i mindre bitar. Skala
och skär löken i klyftor, skiva vitlöken. Lägg alltsammans
på en ugnsplåt med bakplåtspapper.
3. Mal svartpeppar och senapsfrön – gärna i en mortel.
Blanda dem sedan i en skål med honung, olja och rosmarin.
4. Häll oljan över rotfrukterna och blanda väl. Stek mitt i
ugnen cirka 40 minuter. Krydda med salt och servera till
grillad fisk eller kött.

Calle Blom
– På hösten äter jag lite extra god mat och njuter
av att man får vara inne. Jag läser mer till exempel.

Ellie Jonsson
– Jag håller igång med träning, det mår jag bra
av. Och så äter jag lite D-vitaminer, det blir jag lite
piggare och friskare av.

Johanna Törmänen
– Jag kan tycka att det är lite mysigt med hösten.
Att mörkret kommer är kanske inte så kul, men jag
försöker vara ute så mycket jag kan. Jag gillar att
gå vid kanalen på hösten när löven
exploderar i alla färger.

Visste du …
… att vi säljer Luxor TV-apparater? De är förvisso inte
tillverkade i Motala längre, men vi tycker att det är
roligt att varumärket för det som en gång var vår
lokala stolthet – Luxor – lever vidare.
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TE MA OM BYGG NAD

Nu är maten i centrum
Den absolut vanligaste frågan på ICA Maxi i Motala under
sensommaren och hösten har varit – Varför bygger ni om?
– Vi har funderat både en och två gånger på vad vi har gett
oss in på, men nu är vi nöjda. Butiken har blivit bättre anpassad
för våra kunder, säger projektledaren för ombyggnationen,
Thomas Samuelsson.
På ICA Maxi var sommaren
intensiv på många sätt. Juli blev
den bästa försäljningsmånaden
sedan butiken öppnades 1992
och när månaden var slut drog
den stora ombyggnaden av butiken igång. Och det var inte bara
nya frysar och kylar som skulle
monteras in – i stort sett alla varor har också fått nya platser i
hyllorna.
– En butik byggs ständigt om
och sortimentet förändras gradvis. Men nu har vi förändrat hela
butikens uppbyggnad och av erfarenhet vet vi att det blir mycket
frågor när kunderna inte hittar
varorna där de brukar finnas.

– Lite irritation har det förstås
väckt. Men samtidigt ser vi ju att
det finns ett väldigt engagemang
för butiken från kunderna. Ibland
har det känts som om vi har byggt
om hemma hos dem, säger Thomas.
Kunderna i centrum
Varorna i butiken har fått sina
nya placeringar efter hur kunderna handlar och är numera sorterade i olika centrum. Till exempel
finns allt som går att dricka – kaffe, läsk och annat – tillsammans.
Precis som allt som vi behöver till
frukost hålls mer samman.
– Vi har samlat varorna och
placerat dem med utgångspunkt
från hur kunderna handlar. Vår
förhoppning är att det ska göra
det lite lättare och smidigare att
handla i fortsättningen.
För fem-sex år sedan gjordes
den senaste större ombyggnaden på Maxi. Sedan dess har exempelvis sortimentet av glutenoch laktosfria produkter närmast
exploderat. Det som då var små
hyllor med ett ganska litet sortiment har i dag blivit till egna avdelningar.
– Försäljningen och efterfrågan av gluten- och laktosfria produkter ökar hela tiden. Numera
har ICA över 900 laktos- och
glutenfria produkter i sitt centrala sortiment. Efter ombyggnaden
har vi kunnat bredda vårt sortiment av de varorna.
Luftigare butik
En avdelning som växt rejält
efter ombyggnaden är Världens
mat.

HÄRLIGA HÖST

Thomas Samuelsson har lett arbetet med att bygga om butiken och hur många gånger har fått frågan – Varför bygger ni om? –
har han tappat räkningen på.

Här finns mat och smaker från hela världen, men avdelningen kommer att ha
ett fokus på mat från Balkan, Mellanöstern, nordöstra Afrika och Polen.
– Det har också gett oss möjlighet
att kunna bredda vårt sortiment av livsmedel för många av de som kommer till
Motala med sitt ursprung i alla andra
länder.
De nya frysarna och kylarna som satts
in har varit den tunga delen av den
sammanlagda investeringen på knappt
tre miljoner kronor. Frysarna, som numera har lock, är betydligt energisnålare än tidigare.
– Kylda och frysta varor ökar hela

tiden och vårt kylda sortiment står för
ungefär hälften av vår elanvändning.
Genom bytet har vi sänkt elförbrukningen. Det är bra för både ekonomin
och miljön.
Den ombyggnad som mjukstartade i
våras med att kassorna byggdes om
med bland annat fler snabbkassor går
nu alltså mot sitt slut.
– Det har varit en nyttig tid för oss
alla här på Maxi. Nu har vi alla fått prata
med fler kunder och det har gett oss
en massa kunskap om hur vi kan bli lite
bättre. Och jag hoppas självklart att
kunderna gillar vår nya butik som känns
både rymligare och luftigare.

Visste du …
…. att arbetet med
ombyggnaden har
gjorts av lokala
företag.
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Välkommen till
Här är en karta över vår ”nya” butik
där du även kan hitta en del av de
förbättringar vi gjort.

KAFFE

SNACKS
DRYCKER

FÖRBUTIK

Kundtoalett

HÄLSA & SKÖNHET

TOAPAPPER

HUSHÅLLSPAPPER

STÄD

FRYST

FLINGOR
OLJA

SALT

GODIS

Blir Apotek
Hjärtat
i oktober

KONSERVER

RENGÖRING

SJÄLVSCANNING

TACO

Smakcentrum

KETCHUP

SOCKER

GLASS

MJÖL

RIS

KASSOR

PASTA

SAFT & JUICE

BLOMMOR & KRUKOR

MEDIA

ALL VÄRLDENS
MAT

KR

HEM

MARKNAD

Entré

CAFÉ

RETURSTATION

BÖCKER

HERRKLÄDER
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vår nya butik!
Dryckescentrum

Visste du …

MEJERI

HÅRT BRÖD

MEJERI

BAGERI

BRÖD

OST

MARGARIN

FÄRSK FÄRDIGMAT

FRYST
FRYST

FISK

PÅLÄGG

ELRUMMET

Visste du …

DELI

EGET KÖK

… att ICA:s försäljning av ekologiska varor
fortsätter att slå nya rekord. Under andra kvartalet
2015 ökade försäljningen av ekologiskt med nästan
60 procent jämfört med samma period 2014.
Samtidigt ökar ICA:s egna sortiment. Under årets
första kvartal har det ökat med hela 90 procent
jämfört med samma period i fjol.

CHARK

KÖK

Nya energisnåla frysdiskar
Ny kyldisk

OST

KÖTT

FRYST

FRYST

OST

RYDDOR

… att det ska bli lättare att göra ett
hälsosammare val nu på ICA Maxi. Under hösten
kommer successivt märkningen ”Var med & må
bra”-symbolen att införas i prisinformationen på
hyllorna. På ica.se hittar du mer tips på hur du
kan leva ett sundare liv under rubriken
”Var med & må bra”.

BARNKLÄDER

DAMKLÄDER

UNDERKLÄDER

FRUKT & GRÖNT

LEKSAKER

BABY & BARN

FIXA

HUSDJUR
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B I S S E N B R A I N WA L K

Foto Björn Spjut

Många gick

Bissen Brainwalk

Omkring 150 personer gick Bissen Brainwalk och ett 50-tal löpare sprang Bråstorpsloppet som arrangerades av IFK Motala
Bandy och Bråstorp Family Shopping den
29 augusti. Bissen Brainwalk är ett projekt
som den strokedrabbade före detta ban-

dyspelaren Mathias ”Bissen” Larsson har
dragit igång för att stödja hjärnforskning.
”Bissen” själv fanns på plats på Bråstorp
och fick ta emot en check från ICA Maxis
Thomas Samuelsson på 10 000 kronor.

Maxislaget i strålande solsken
Maxislaget på Motala GK
i slutet av augusti är nu
närmast en garanti för
vackert väder, rekorddeltagande och tätt i
toppen. Så var det
också i år med drygt
140 tävlande som ställde
upp i 27-hålstävlingen.

Maxislaget har genom åren blivit en av
Motala GK:s populäraste tävlingar. För
golfklubben betyder ett stort startfält ett
välkommet tillskott till klubbkassan.
– Våra sponsorer är viktiga för tävlingsverksamheten som engagerar medlemmarna. Och tävlingarna är också ett viktigt tillskott ekonomiskt för klubben. Att
vi har nästan 150 startande i en tävling är
ett bevis för att det uppskattas, säger Sam
Wiklund, som är tävlingskommitténs ordförande i Motala GK.

Maxislaget är en partävling över 27 hål
och den avgörs i tre olika spelformer –
greensome, foursome och bästboll. Precis
som vanligt var det också i år tätt i toppen.
I A-klassen hade paren Rickard Elf/Magnus
Tillgren och Jari Kangas/Henrik Larsson
en jämn kamp. Båda paren slutade på 60
poäng och fick skiljas åt via sina handicap.
Nästan lika hårt var det i B-klassen där paret Karl-Henrik Samuelsson och Mats Nilsson vann på 62 poäng – tätt skuggade av
tvåorna Mikael Sääf och Rickard Åstrand
på 61 poäng.

1572 MTB CHALLENGE

HÄRLIGA HÖST

Foto Björn Spjut

Solen sprack upp till

Visste du …

Cykelfesten

… att ICA Maxi i Motala levererade frukt och
annat till Vätternundan, triathlon-VM, 1572
MTB Challenge och Broloppet. Bra kämpat
säger vi till alla som var med i loppen.

Årets 1572 MTB Challenge i Motala blev en succé
på alla sätt. Loppet lockade drygt 700 deltagare
och mycket publik. Solen sken och den omväxlande banan blev på flera ställen extra utmanande
efter sommarens regn. Till det kan läggas Bosse
och Ingela Johanssons hembakta bullar som blev
grädde på moset för cyklisterna.
Vädret har kanske inte varit det bästa i
sommar men det var dags för 1572 MTB
Challenge och ICA Maxi MTB Challenge i
början på augusti visade sig Motala från
sin bästa sida. När cyklisterna samlades
i Folkets park för start sprack himmelen
upp och sedan bjöds det på sol under
hela dagen.
Och det var en nöjd tävlingsledare Anders Öhrström som kunde konstatera att
andra upplagan av 1572 MTB Challenge
var en succé:

– Det finns få vackrare MTB-lopp
i Sverige, log Anders Öhrström och
syftar på sträckningen av loppet i
”mördarbackarna” vid Övralid, över
Håleberget, utefter Varamo-stranden
och genom Ödeby.
Täta åskådarled
Kring Övralid var åskådarleden täta, men
de båda loppen lockade gott om publik
utefter hela sträckningen.
– Det var många stora, men leriga
leenden i mål. Vi tar det som ett gott

Tävlingsledning och vinnare i Maxislaget - (från vänster)
Svante Larsson, Karl-Henrik Samuelsson, Mats Nilsson,
Magnus Tillgren, Rickard Elf och Torbjörn Palm.

Göran Hugosson, Kenneth Henriksson,
Johan och Kenneth Riddarström.

betyg på att banorna har kvalitet och
att vi bjuder deltagarna på en härlig
resa, fortsätter Anders Öhrström och
banchefen Patrik Widing nickar instämmande.
ICA Maxis eget lopp - ICA Maxi MTB
Challenge – bjöd sina 70 deltagare på
snabba skogsvägar, utmanande stigningar och vacker cykling utmed Vätterns stränder. Allt det fina, men ungefär
hälften så långt, drygt 35 kilometer.
– Tillsammans med våra samarbetspartners – där ICA Maxi i Motala är en av
de tongivande - är jag säker på att vi har
möjlighet att dubblera antalet deltagare
till nästa år, till 1 500 stycken. Vår målsättning till 2017 är bli ett av de tre största och ett av de mest omtyckta MTBarrangemangen i Sverige. Visst har vi en
bit kvar, men varje resa börjar med de
första stegen, säger Anders Öhrström.

Kenneth Berzelius och Håkan Johansson
hade åkt från Mjölby för att spela Maxislaget. Här med Pia och Jonas Ek.
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A P O T E K H J Ä R TAT

Foto Petter Blomberg

Nytt apotek på Bråstorp
– men det mesta blir sig likt
I oktober byter Cura apoteket i Motala namn till
Apotek Hjärtat. Men även efter namnbytet kommer
det mesta att vara sig likt i butiken.
– Vi kommer att behålla våra nuvarande öppettider och det blir samma personal, berättar
apotekschef Ulla Karlsson.

Efter ombyggnaden till Apotek hjärtat får apoteket
på Bråstorp ungefär det här utseendet.

Sedan februari 2015 ägs Apotek Hjärtat av
ICA Gruppen. Nu pågår ett omfattande arbete med att slå samman de båda apotekskedjorna till ett och samma företag med knappt
370 apotek i landet.
Det innebär bland annat att Cura apoteken
får samma utseende som Apotek Hjärtat
och att det i Motala i fortsättningen finns två
apotek som tillhör kedjan, Apotek Hjärtat på
Bråstorps köpcentrum och Apotek Hjärtat på
lasarettet.
Nytt bonussystem
– ICA-kortet kommer självklart att ge bonus även när vi byter namn. Bonusen kommer
dessutom att bli lite högre, tre procent, precis
som Apotek Hjärtat har idag, berättar Ulla.
Men under en övergångsperiod kommer bara
Apotek Hjärtats bonuskort att fungera på apoteket.
– Det betyder att kunden inte kan dra sitt
ICA-kort under en tid utan behöver registrera
ett bonuskort på Apotek Hjärtat. ICA:s och
Apotek Hjärtats gemensamma bonusprogram
börjar fungera till våren. Då fungerar båda korten och bonuschecken kan användas både på
apoteket och i Maxibutiken.

I oktober tar Ulla Karlsson ner skylten - Cura apoteket på Bråstorp blir då
ett av Apotek Hjärtats 370 apotek i Sverige.

Bredare sortiment
Men i övrigt tror inte Ulla Karlsson att kunderna kommer att märka så mycket av namnförändringen. Det stora sker bakom diskarna
där datasystem och en del annat blir nytt för
personalen.
– Den stora skillnaden för våra kunder är
nog att vårt redan breda sortiment breddas
ytterligare med Apotek Hjärtats produkter
och att vi byter skyltar och profil. I framtiden
hoppas jag också att vi kan bygga ut, som
det är nu kan det vara lite trångt ibland för
kunderna, berättar Ulla Karlsson.

HÄRLIGA HÖST
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Lättare göra

rätt matval på Maxi

Att äta rätt är lättare sagt än gjort. Och att hitta det bästa hälsovalet i hyllorna är inte alltid
det lättaste. Nu kan du få hjälp med det på ICA Maxi i Motala – en gång i månaden finns en
dietist i butiken för att hjälpa kunderna med personlig matrådgivning.

Vill du ha hjälp med att göra det bästa hälsovalet? I slutet av september kommer dietisterna Caroline Wilbois och Johanna Andersson till ICA Maxi
i Motala för att hjälpa kunderna.. Sedan finns de i butiken en gång i månaden och hjälper till med personlig matrådgivning.

– Vi vet att det är i matbutiken som
valen görs, det du lägger i kundvagnen
avgör vad du kommer att äta. Utmaningen är att välja mat som just du mår
bra av och tycker är god, säger Johanna
Andersson, en av de nio dietister, som
kommer att finnas på ICA Maxi i Motala
för att hjälpa kunderna att göra bättre
matval.
Samtliga dietister som jobbar med rådgivningen har en fyraårig akademisk
utbildning och god kunskap inom mat,
hälsa och sjukdom. Flera har också jobbat inom sjukvården och det var också
där idén att flytta ut matrådgivningen i
butiker föddes.
– Många av våra patienter berättade
om hur svårt de hade att göra rätt val

ute i butikerna. Det kan ju finnas 30 olika
sorters müsli att välja mellan, fortsätter
Johanna Andersson.
Lätt att hitta
Ett steg för att underlätta för oss kunder att hitta den hälsosamma maten är
märkningen dietisten val. Under hösten
kommer märkningen Dietistens val att
införas på Maxi i Motala på livsmedel
med mer fullkorn, kostfiber, bättre fettkvalitet, mindre socker och som inte
innehåller onödiga tillsatser.
– Vi jobbar ständigt med att förbättra
vårt sortiment och höja kvaliteten för att
möta våra kunders förväntningar. Men
ibland saknas kunskapen. Genom att ha
dietister i butiken hoppas vi att kunna
göra det lite lättare för fler att leva ett

sundare liv. Många har ju den ambitionen, men det kan vara svårt att fullfölja
den. Det här är steg på vägen, säger butikschef Thomas Samuelsson.
Dietisterna kommer att finnas på plats på
ICA Maxi en gång i månaden med start
den 27 september 10.00-16.00. Sedan
kommer upplysning om tider och datum
att finnas på ICA Maxi Motalas hemsida.

Dietistens val
Livsmedel med mindre socker och salt,
mer kostfiber och fullkorn, utan
onödiga tillsatser och med
bättre fettkvalité.

ICA
ICA MAXI
MAXI
DIETIST
DIETIST

Personlig matrådgivning
matrådgivning
Personlig

För att göra det lite
lättare för kunderna
att göra ett bra och
hälsosamt matval
införs Dietistens val
under hösten.
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LÄSTIPS

Foto Petter Blomberg

Nu luktar det vinter…
Den som vill krypa upp i soffan i höst och läsa något av en Motalaförfattare har
fått det lättare. Lotta Lexén är en av flera debutanter som kan läggas till listan av
etablerade författare.
– Drömmen vore förstås att kunna bli författare på heltid, säger hon.
När kvällarna blir kallare och mörkare och
det inte är lika lockande att vara ute längre, är en god bok det perfekta sällskapet
i soffan. Och för den som vill läsa en lokal
författare har utbudet blivit bredare.
Lotta Lexén, Lennart Johansson och Lars
G Andersson är tre lokala debutanter. Till
det kan läggas etablerade Motalabördiga författare som Emelie Schepp och
Susanne Boll, journalisterna Niklas Orrenius, Claes de Faire och Fredrik Virtanen. I sammanhanget ska vi givetvis inte
glömma giganten och nobelpristagaren i
litteratur – Verner von Heidenstam.
Som svensklärare på Platengymnasiet
var Lotta Lexén ofta lite avundsjuk på
sina elever för att de fick skriva. När de
intensiva småbarnsåren var över och hon
fick mer tid insåg hon att inget egentligen hindrande henne från att börja
skriva. När hennes son konstaterade ”Nu
luktar det vinter!” fick hon också idén till
sin debutroman Genom dig.
– Jag insåg att det var en perfekt
inledning, jag satte mig direkt och började skriva för att se om idén höll, berättar Lotta.
Lång resa
Och det gjorde den. Även om resan
från det att Lotta började skriva tills boken fanns att köpa var både lång och
knagglig.
– Usch, ja – jag skickade mitt manus till
förlagen och fick artiga nej. Så jag släppte taget om projektet. Men min man Magnus föreslog att vi skulle ge ut boken på
eget förlag och lyckades övertyga mig.
– Att starta företag kändes inte som
min grej, men Magnus lovade att ta hand
om bokföring och annat. Och ett par av
refuseringarna var väldigt uppmuntrande, vilket i sig är rätt stort eftersom bara
två promille av alla inskickade manus ges
ut. Så jag gick med på att testa.
I Genom dig får läsaren följa Hanna Branders sökande efter en brutal mördare,
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en försvunnen flicka och sitt eget
förflutna. Lukter har en central betydelse för Hanna.
– Jag har alltid varit fascinerad av
dofter. På skolan har jag kardemumma och kanelstänger som jag tar
fram för att koppla av. När jag luktar
på mina kryddor sätter mina tankar
och minnen igång, berättar Lotta.

Fem boktips
från Lotta:

Lotta fick bra recensioner för sin första roman och det stärkte henne att
börja skriva en andra bok om Hanna
Brander. Under sommarlovet jobbade hon intensivt med den och hennes
förhoppning är att uppföljaren ska
vara klar efter årsskiftet.

15

Tips till

läshörnan

1. Stjärnklart – Lars Wilderäng
2. Man måste det man önskar – Stig Claesson

Kuddfodral 45x45 cm, 69:-

3. Parfymen - Patrick Süskind
4. En man som heter Ove – Fredrik Backman

”Det som inte dödar oss”
David Lagercrantz
179:-

5. Expeditionen: min kärlekshistoria – Bea Uusma

Fler böcker av Motalaförfattare
Lars G Andersson debutroman ”Bortom teleskopets
räckvidd” är en deckare som utspelar sig i Motala men
också i New York och Stockholm. I boken får vi följa Erik
Schwalbe och hans son Jonatan, som under en resa till
New York kommer ett globalt, illegalt nätverk på spåren.

”Halvvägs”
Fredrik Reinfeldt
199:-

Susanne Bolls ”Hitta hem” är en fristående
uppföljare till hennes relationsroman ”Det
enda rätta”. Tre kvinnor står vid vägs ände
men oväntade möten kan leda till en andra
chans när livet är som mörkast.

”Vita spår”
är Emile
Schepps
andra bok
om åklagaren Jana
Berzelius,
som kopplas in på ett mordfall
på Norrköpings centralstation.
Återigen ställs Jana Berzelius öga
mot öga med sitt dunkla förflutna
och misstankarna riktas mot en
person i hennes absoluta närhet.

Pläd 120x150 cm, 129:-

Mord, arkeologi, medicinsk vetenskap och
trassliga privatliv – allt
detta mixas i Lennart
Johansson spänningsroman ”Champagne
och Vit Choklad”. Under mystiska
omständigheter drunknar Kalina Barowski på en internationell kongress.
Journalisten och arkeologen Henrik
Stenberg beslutar sig för att reda på
sanningen om det.

Ljus-fat 89:-

”Motala – där vatten och vägar möts.” I början på året
kom Motala musei- och hembygdsföreningens bok om
Motala där stadens utveckling från dåtid fram till invigningen av Motalabron berättas med bilder från Åke
Svenssons och Motala museets digra bildarkiv.
Mugg 19,90:- Bricka 59:-

Sug musten ur dina äpplen
Årets äppelskörd i Östergötland går inte till historien som en av de större. Men för den som vill
dricka must även när tillgången på äpplen är liten har Brunneby musteri en finurlig lösning.

– Men även om det är en liten skörd i år,
så har den hög kvalitet. Värmen i augusti
gjorde gott. Äpplena mognade bra och
det blev bra kvalitet på årets skörd, berättar Gunnar Kjellin.

– Hos oss kan du ha ett äppelkonto
som du fyller på när skörden är stor. Sedan kan du hämta ut din must från kontot när skörden är liten eller förrådet är
tomt, berättar Gunnar Kjellin på Brun�neby musteri, utanför Borensberg.
Den kalla våren och sommaren minskade blomningen på äppleträden och när
blommorna väl slog ut var det ont om
pollinerande insekter i Östergötland.

Intresset ökar
För den som har egna äpplen är det hög
tid att fylla frysen med hemgjort äppelmos eller baka äppelpaj. Eller varför inte
göra must – då får man en äppeldryck
med flera års lagringstid utan konserveringsmedel tack vare pastöriseringen.
– I takt med att intresset ökar för
ekologisk och närodlad mat, har också
intresset för mustning ökat. Populärast
är vår klassiska gyllengula klarfiltrerade
must, men jag märker att alltfler vill ha
ofiltrerad must. Numera kan vi erbjuda
båda sorterna, säger Gunnar.

– Har du ett äppelkonto hos oss kan
du hämta din must när det passar. Och
vi garanterar också att vi har must de år
skörden är liten. Det här är ett smidigt
att sätt att ta hand om äpplen när skörden är stor, säger Gunnar.
Äppelmust är bara en av drygt 130 produkter som tillverkas på Brunneby musteri. I mer än 70 år har bär och frukter
förädlats på musteriet och nu kan företaget erbjuda norra Europas bredaste
sortiment av saft, juicer, sylt, marmelad
och annat. En stor del av det hittar du på
ICA Maxi i Motala.

För den som vill dricka äppelmust året
runt, och också kunna dricka den när
skörden är klen som i år, har alltså Brun�neby musteri en lösning.

Börja hösten lite nyttigare och vinn en grönsakslåda!
Under hösten kommer de färska svenska
rotfrukterna. På ICA Maxi Motala växer
det ekologiska sortimentet stadigt på
frukt- och grönsaksavdelningen. Tillgången beror givetvis på säsong men
det brukar finnas omkring 80 olika slags
ekologiskt odlade frukt- och grönsaker i
sortimentet.

Namn på rotfrukten:

Kan du namnen på följande tre rotfrukter
så har du chansen att vinna en rejäl grönsakslåda till ett värde av 500 kronor. Vi
lottar ut sammanlagt tre grönsakslådor.
Vi vill ha ditt svar senast den 23 oktober.
Talongen kan du lämna i förbutiken på
ICA Maxi Motala eller skicka till ICA Maxi
Stormarknad, 591 29 Motala – märk kuvertet med ”Vinn en grönsakslåda”. Vinnare
meddelas per telefon och på ICA Maxi
Motalas Facebook-sida.
PS. Om du inte känner igen rotfrukterna
kan du alltid kolla i hyllorna på vår fruktoch grönsaksavdelning. DS.

Namn:

Namn på rotfrukten:

Namn på rotfrukten:

Tel.nr

