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Den här månaden får du
ett recept från
tidmngen LAND.
Hallonsaft smakar som
mar när den är som bäst,
här med ett milt stråk av
vanilj.
Ingredienser (ca 11.):
2 liter hallon
1 vaniljstång
3 dl vatten
5 dl strösocker per liter

Blåbärssoppa i Mångsbodarna!
Vid årets Cykelvasa, fredag 9/8 och lördag 10/8 2019 och vid Ultravasan/
Vasastafetten den 17/8 2019 vill Åsens SK gärna ha hjälp med att servera
dryck mm i Mångsbodarna.
Cykelvasan i Oxberg söndag 11/8
Ultravasan i Oxberg lördag 17/8
1

avrunnen saft
Gör så här:
Rensa hallonen och lägg i
en gryta. Klyv vaniljstången på längden.
/
Skrapa ner fröna i grytan
och lägg även ner själva I
stången. Häll på vattnet. :
Koka på svag värme un- ,
der lock under 10-15 minuter. Kläm bären mot /
grytans kant så att saften pressas ut. Sila bärmassan genom en silduk.
Låt den självrinna i cirka
I
30 minuter. Skölj ur gry- 1
tan. Mät saften och häll /
tillbaka den i grytan. Rör 1
i sockret. Koka upp pa i
svag värme och rör så att
sockret löser sig. Ta gry- /
tan från värmen och
/
skumma av. Häll upp
hallonsaften på väl rengjorda .flaskor. Fyll ända
0

upp och sätt på en kork.
' Låt hallonsaften kallna
1

[__

Är du intresserad och vill hjälpa till med detta kontakta:
Lena Hanses: 070-296 23 48
Håkan Röngård: 070-332 05 84
Anders Bergman: 073-063 45 91

Åsens SK

Åsen badet
Vi är nog många som har saknat Åsens Pärla dessa underbar t varma
veckor. Saknat möjligheten att svalka av sig i poolen, ta en kopp kaffe och
prata med bekanta, köpa en kall glass eller en varm toast. Saknat den
härliga mötesplatsen som
Åsenbadet faktiskt är under sommaren.
Inför nästa sommar måste vi hjälpas åt
för att kunna hålla badet öppet.
För att komma en bit på väg innan mötet ombedes de som kan och vill
hjälpa till att kontakta Kjell Eriksson via sms,
070-258 34 40. Ange namn och vad du/ni kan hjälpa till med samt när - om
det så bara är en dag. Om tillräckligt många anmäler sig blir det ett förberedande möte för badets fortsättning. Håll utkik efter inbjudan till ett
möte dit vi alla mangrant kommer, eller hur?

Tillsammans kan vi klara det och du ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT
Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut i slutet av augusti. Lämna

och förvara den mörkt

ditt bidrag senast 27 augusti i brevlådan Brunnmyrvägen 18, skicka via

och svalt eller i kylen.

Messenger eller via e-post: ing-marie.bergman@telia.com

KLURINGEN nr 7 2019

Här nedan finns ett litet korsord på älvdalska att lösa . Gnugga geniknölarna och

lämna lösningen t ill Anders Bergman, artders._bergman@telio.com>senast
15/8 2019. En vinnare utses, som belönas med en trisslott. Lösning och vinnare
publiceras i nästa nummer av Åsen-Nytt.

Vågrätt
1. Byrånend
2. Sidir
3. lr wass
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4 . Farwel!
5. Fuost i gambelabised
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Lodrätt

3

1 . Jätå
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2. Slås
3. Etternammen
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4. Tuorran frukt
5. Yöva
Vinnare i Kluringen nr 6 2019 blev Siri Sta ffan; Åsen , som belönas med en

trisslott.

1

Lösning på Kluringen nr 6 i Åsen-Nytt nr 6 2019
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