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D E N  G L E M T E  K Å L
Glaskålen har en børnevenlig 

smag og må ikke 
forveksles med kålrabi

 8
S Å D A N  B L I V E R 

D I N  E D D I K E  S U R    
Eddikebrygning er et gammelt 

håndværk. Samvirke har 
været på fabrikken

10

G U I D E  T I L  D E  G O D E  O G  D E 
O N D E  B A K T E R I E R  
Bakterier skal vaskes af hænderne, 
før du spiser af frokostbuffeten, men 
andre bakterier giver dejlig ost

12

EU Ecolabel : PL/028/005

»DER ER JO NOGLE AF MINE 
GAMLE ELEVER, DER HADER MIG 
DEN DAG I DAG, OG DET KAN JEG 

SAGTENS FORSTÅ«
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EU Ecolabel : PL/028/005

O L D  S C H O O L 
B A G V Æ R K   
Gamle melsorter 
giver os mod på 
hjemmebageri    
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Nethandlen buldrer af sted både  
i Danmark og resten af Europa. Et 
nyt, europæisk e-handelsmærke 
giver forbrugerne tryghed, når de 

skal vælge netbutik 
Jesper Arp-Hansen, administrerende direktør i e-mærket

REDIGERE T AF 
KRISTIAN  

HERLUFSEN

Hvad er storkøb?
»Butikken hedder Storkøb. Men stor er den ikke, 
nærmest et lager, uden lokkende vareopstillinger 
eller anden butiksudsmykning. Det, der trækker, er 
et skilt med påskriften: Indkøb på mindst 40 kroner 
giver 10 procent i rabat. Butiksformen er helt ny, og 
derfor ser man husmødre overveje, om de skal tage 
en eller to eller tre dåser kaffe. Og i de allerfleste 
tilfælde er ægtemanden med. Storkøb er nemlig, 
hvad det lyder til: store pakker, så det er rart at  
have familiens bærende kraft med i brugsen.«  
classic.samvirke.dk

gange stiger risikoen for 
ulykker, hvis du skriver eller 
læser på din mobil eller iPad, 

når du kører bil.
 Kilde: DTU Transport
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GØR DRIVHUSET KLAR 
TIL VINTEREN
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Din mad sviner mest
En dansker udleder i gennemsnit 3 tons CO2 om året alene 
gennem kosten, til sammenligning udleder vi 2,5 tons CO2 ved 
transport, boligopvarmning og strømforbrug – tilsammen. Det 
skriver Ingeniøren på bag-
grund af en undersøgelse 
fra Concito. Mejeri-
produkter og ok-
sekød står alene 
for tre fjerde-
dele af CO2-
udledningen  
fra vores mad-
forbrug. 

Tøm drivhuset helt 
Ud med planter, der ikke kan over-
vintre, og pluk de sidste tomater og 
de sidste frugter fra chiliplanten. Har 
du en vindrue eller en anden perma-
nent plante, så sørg for at fjerne alle 
visne blade og indtørrede frugter, for 
her har skadedyrene kronede dage.

Vask drivhuset ned  
Brug helst en biologisk nedbrydelig 
sæbe. Alternativt: Bland vand og 
opvaskemiddel og brug en børste, 
når du vasker. Målet er at få alger  

og svampeangreb væk, så bakteri-
erne ikke overvintrer. Giv også 
træfundamentet en omgang.  
Lad sæben sidde i 15 minutter,  

og skyl efter med rigeligt vand. 

Fjern kalk med citronvand 
Har du et forholdsvis nyt drivhus,  
er der sikkert ikke mange alger. Er 
det kun kalk, du skal fjerne, så er en 
blanding af vand og citronsaft god 
nok til nedvaskningen. Brug bare 
den citronsaft, du køber til mad-
lavning i supermarkedet. 



dansk  
farmaceutisk  
industri a-s  
Tlf. 4486 0550 Læs mere på www.dkpharma.dk

• Med 13 vitaminer, 11 mineraler, 
omega-3 og 6 aminosyrer.

• Herunder forgrenede aminosyrer  
– BCAA, som er vigtige ved træning 
og motion. 

• Berthelsen MultiSport ® er et komplet 
tilskud, som er designet til sports-
udøvere og motionister.

MultiSport® 

BCAA

NYHED

Sportsnyhed fra

Fås i  
helsekostbutikker,  
hos Matas og  
webshops.
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REDIGERE T 
AF LIV

MYGIND

Guide til kroppen i puberteten
Den klassiske håndbog Kvinde kend din krop får nu følgeskab  
af en ny og yngre udgave: Ung kend din krop. Håndbogen er 
skrevet til unge, som er på vej 
eller er i puberteten. Forfat-
terne til bogen er to jorde-
mødre og en læge, som alle 
har erfaring med at rådgive 
unge om krop og seksualitet. 
De håber at kunne komme 
nogle af de mange fejloplysnin-
ger, som internettet vrimler 
med, til livs. Bogen handler om 
alt fra menstruation til kropsi-
dealer samt bryster, hud, hår, 
tissemænd og -koner.

10 cm
Så meget er danskerne i 

gennemsnit blevet højere i 
løbet af de seneste 100 år. 
Det gør os til et af klodens 

højeste folk. 
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed 

På trods af, at mange ftalater og udvalgte flammehæmmere i en årrække har 
været forbudt i blandt andet legetøj, findes der høje niveauer af kemikalier på 
børneværelser. Da børn i voksealderen er særligt følsomme over for dårligt 
indeklima, er det fornuftigt at følge disse råd:

1.  Sørg for jævnlig rengøring på børneværelset. Husk også 
kasser med legetøj og lignende. 

2.  Gammelt legetøj af plast fra før 2007 bør kasseres.  
Dengang var der stadigvæk ftalater i legetøjet. 

3.  Undgå produkter, som er lavet af eller indeholder pvc. 
Spørg i butikken, om produktet indeholder pvc, før du køber.

4.  Vær opmærksom på legetøj fra før 2016, hvor flere  
flammehæmmere var tilladt. De kan være anvendt i  
krammedyr med skumindhold, bløde plastbolde og dukker.

5.  Vær opmærksom på produkter til børn, som indeholder 
skum, eksempelvis madrasser, autostole, bæreseler og  
puslepuder. Her kan være fosforbaserede flammehæmmere  
i produkterne.

6.  Inden du køber gardiner, tæpper, babyalarmer, spilkonsol 
og skærme til børneværelset, så tjek, at der ikke er anvendt  
flammehæmmere i produktet. Spørg i butikken.

Kilde: Det Økologiske Råd. 

FJERN KEMIKALIERNE 
FRA BØRNEVÆRELSET

Bevæg dig 
Hvis man sidder ned dagen lang på arbejde eller derhjemme, 
skal man have mindst én times motion dagligt, hvis man vil 
passe på sit helbred og undgå tidlig død. 

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

Danser med mig selv...
66 procent af danskerne har danset 
inden for det seneste år. 
Langt de fleste danser derhjemme 

eller til fest. 
Det er mest populært at danse 

med sig selv og næstmest 
populært at danse med børn.
Når vi danser, udskiller hjer-

nen endorfiner, også kaldet  
lykkehormoner.

Kilde: YouGov for Samvirke
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Tilbuddet gælder alle Samvirkes læsere!

S A M V I R K E  L Æ S E R R E J S E Information og bestilling hos KULTURREJSER EUROPA
tlf.: 8833 6246, e-mail: info@kulturrejser-europa.dk

www.kulturrejser-europa.dk

I den allermest eftertragtede rejse-
periode, september og oktober, tilbyder 
vi Samvirkes læsere en særrejse til en 
italiensk kyst, der er så smuk, at det 
ikke kan beskrives. Amalfikysten skal 
– i al sin storhed – ses, smages og duf-
tes. Vores base er det familieejede ho-
tel Miramare, blot 50 meter fra kystens 
længste strandpromenade i byen 
Maiori. En lille charmerende by, hvor 
lokalbefolkningen bruger hovedgaden 

som både dagligstue, beskedcentral 
og legeplads. Ugens udflugter byder på 
kulturelle skatte i den romerske ruinby 
Pompeji, romantik i bjergbyen Ravello, 
Amalfikysten fra vandsiden, og vi nyder 
udsigten fra – og vandrer på – den 
duftende Citronsti. For dig der vil opleve 
endnu mere, frister vi med en ekstra 
udflugt til underskønne Capri. Tag med 
os på en helt særlig rejse – til en helt 
særlig kyst.

AFREJSE  
22. og 29. sep. samt 6. og 13. okt. 

Særpris pr. person 
fra kr. 6.995
Tillæg for enkeltværelse kr. 995 
(yderst begrænset antal pr. afgang)

Læs mere på 
www.kulturrejser-europa.dk/samvirke

AMALFIKYSTEN 
TIL SÆRPRIS
KOM MED PÅ EN OPLEVELSESRIG REJSE TIL DEN ENESTÅENDE AMALFIKYST I ITALIEN, 
HVOR DU FÅR FIRE UDFLUGTER, DANSKTALENDE REJSELEDER, HOTEL TÆT PÅ STRANDEN 
OG DIREKTE FLY INKLUDERET. 

PRISEN INKLUDERER: 
•	 Dansk	rejseleder
•	 Fly	København	–	Napoli	t/r
•	 Transport	Napoli	–	hotel	t/r
•	 Syv	nætter	på	3*Hotel	Miramare
•	 Morgenmad	(halvpension	kan	tilkøbes)	
•	 Udflugt	til	Pompeji	med	let	frokost
•	 Byvandring	i	Maiori	samt	vandretur	på		

Citronstien
•	 Udflugt	til	Ravello
•	 Sejltur	langs	kysten	med	besøg	i	Amalfi	by
•	 Skatter	og	afgifter

DAGSPROGRAM: 
Dag	1	 Ankomst	til	Napoli.	Pompeji	med	let	

frokost.	Kørsel	til	hotellet
Dag	2	 Byvandring	i	Maiori	samt	vandring	på	

Citronstien
Dag	3	 Udflugt	til	Ravello
Dag	4	 Fridag	eller	udflugt	til	Capri
Dag	5	 Sejltur	langs	kysten	med	besøg	i		

Amalfi	by
Dag	6	 Fridag	til	egne	oplevelser
Dag	7	 Fridag	til	egne	oplevelser
Dag	8	 Hjemrejse

8 dage  
ved verdens  
smukkeste 

kyststrækning

LÆSERREJSE

SV_læserrejse_amalfi.indd   1 13/03/2015   9:07 

Tilbuddet gælder alle Samvirkes læsere!

S A M V I R K E  L Æ S E R R E J S E Information og bestilling hos KULTURREJSER EUROPA
Tlf.: 8833 6246, e-mail: info@kulturrejser-europa.dk

www.kulturrejser-europa.dk/samvirke

KRETA SPECIAL
OPLEV GUDERNES Ø I BEKVEMME RAMMER I DE  
BEHAGELIGE REJSEMÅNEDER MAJ OG SEPTEMBER

DAGSPROGRAM 
Dag 1 Ankomst Kreta. Transport til hotel 
Dag 2 Udflugt til Chania med byvandring 
Dag 3 Fridag eller udflugt til Theriso-kløften 
Dag 4 Udflugt til Kretas bagland
Dag 5 Fridag eller udflugt til Botanisk have 
Dag 6 Udflugt til Knossos
Dag 7 Fridag til egne oplevelser 
Dag 8 Hjemrejse 

ALL
INCLUSIVE

LÆSERREJSE

Vi er glade for at præsentere denne 
nye rejse til en af danskernes absolutte 
yndlingsøer, Kreta. 

Vi har samlet en række oplevelser 
der både byder på et dyk ned i histori-
en ved ruinerne af Knossospaladset,  
i Theriso-kløften og i den charmerende 
havneby, Chania. Vi får også et indblik 
i de små landsbyer i Kretas bagland, 
hvor vi  bl.a. smager lokale specialitet er. 
Udflugterne bliver ledet af en dansk
talende rejseleder, der har boet fast 

på Kreta i en årrække. Rammen for 
vores rejse er det komfortable fire
stjernede Hotel Galini Sea View, hvor  
vi har under hele opholdet har All 
Inclusive. Hotellet er kun for voksne 
(+16 år) og vi indkvarteres i gode lyse 
værelser med balkon og udsigt til 
pool eller hav. Kreta Special udbydes 
til en særlig pris, og er rejsen for dig 
der sætter pris på kulturelt indhold 
– men også tid til egne oplevelser og 
afslapning. 

AFGANGE & PRISER
2. maj: Kr. 5.995,- 
9. maj: Kr. 6.295,-
16. maj: Kr. 6.495,-
12. september: Kr. 6.995,-
19. september: Kr. 6.995,-

Tillæg for enkeltværelse: Kr. 1.995,-

Læs mere på  
www.kulturrejser-europa.dk/samvirke

PRISEN INKLUDERER 
• Fly København-Chania t/r
• Syv nætter på firestjernede Galini Sea View
• All Inclusive 
• Tre udflugter
• Transport
• Dansktalende rejseleder

SV-læserrejse-Kreta.indd   1 04/10/16   10:21
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Glaskål ligner hverken hvidkål, blomkål, grønkål eller 
anden kål, vi er fortrolige med. Overfladen er glat og 
glasagtig, som navnet indikerer. Farven kan være 
lysegrøn eller lilla, størrelsen er som et stort æble. 
Kålen har et løjerligt udseende. Især når man ser den 
med antenner, der skyder som stråler fra det kugle-
runde hoved. Antennerne er kålens blade, der kan 
plukkes og tilberedes som spinat. Bladene skyder fra 
selve kålhovedet, fordi hovedet i virkeligheden er en 
opsvulmet stængel, der har dannet en knold eller en 
knude. Tyskerne og svenskerne har været hurtigere 
end os til at forstå den sprøde, kuglerunde kål, men 
vi er ved at komme efter det. Glaskålen kan for ek-
sempel snittes fint i salat eller skæres i papirtynde 
skiver og dryppes med olie-eddikedressing. Den kan 
også stuves, stege med i wokretten eller bages til 
fritter i ovnen. Kålens indre er sprødt og saftigt og 
har en mild, sødlig og børnevenlig smag. Du skal 
skære top og bund af og skrælle kålen med en stor 
køkkenkniv for at nå ind til det glasklare kød. Kartof-
felskrælleren slår ikke til. Om sommeren er glaskålen 
fin og jomfruelig og behøver ingen skrælning. Glaskål 
kan holde sig i køleskabet i 14 dage. Pak den ind i en 
plastpose. •

R Å V A R E N  

Glemt kål. Tyskerne og svenskerne  
er fortrolige med den. Vi er ved at  
lære den at kende for eksempel  
som papirtynde skiver i salaten

Glaskål
TEKST: INGER ABILDGAARD •  FOTO: PETER KAM

S E  O P S K R I F T E R  

M E D  G L A S K Å L  P Å 

S A M V I R K E . D K



Glaskål
vin til alle lejligheder
også hvis du bor i hus.
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hent din vin i fakta.
vi har åbent 8-21* hver dag.

Porto Terras
Portugal
Flere varianter
75 cl. Literpris 65,33
Frit valg

Indomita
Chile 
Flere varianter. 75 cl
Literpris 40,00
Frit valg

Jameson Whiskey
Puglien. Italien
70 cl. Literpris 164,29

Alfredo Primitivo
Puglien, Italien 
75 cl. Literpris 46,67

Radio Boca
Chile
Flere varianter. 75 cl
Literpris 46,67
Frit valg

Rødvinen er et blend af Shiraz og Cabernet 
Sauvignon. Shiraz’en tilfører vinen kraft 
og fylde samtidig med at den giver vinen 
nuancer af krydderi, peber og chokolade. 
Cabernet’en giver vinen elegance, struktur 
og dens frugtige karakter. Sérver vinen til 
mellemfyldige retter med okse-, svine- eller 
lammekød.

Hvidvinen er et velafbalanceret blend af 
Chenin Blanc og Chardonnay. En intens 
frugtduft af især tropiske frugter og en 
anelse honning. Smagen er forfriskende af 
både lemon og andre citrusfrugter samt et 
strejf af melon. Blød og cremet smag. Servér 
vinen til salater, grillet fisk og skaldyr eller 
som aperitif.

tilbuddene
gælder hele
november.

Zenzela i boks
Western Cape,
Sydafrika

Flere varianter
300 cl. Literpris 38,33
Frit valg

115,-
Frit valg

Pr. flaske

30,-

Pr. flaske

115,-

Pr. flaske

35,-

Pr. flaske

35,-

Pr. flaske

49,-
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Parløb. Bakterier rimer i de flestes ører 
på dårligdom, men vores hverdag er fyldt 
med bakterier fra morgen til aften, og de 
er ikke alle sammen ondskabsfulde eller 

sygdomsfremkaldende

 Vores egne bakterier 
på huden fungerer som 
forsvarsværk mod 
sygdomsfremkaldende 
bakterier

Jeg vågner groggy og træt til lyden 
af min mobiltelefon. Det første, jeg 
gør, er at slukke melodien, for der-
efter at sove 5, måske nærmere 10 

minutter mere. Så står jeg op. Søvn-
drukken og klatøjet bevæger jeg mig 
ud på badeværelset. Jeg skal i bad. For 
at vågne, men også for at blive ren. 
Snavs og bakterier skal væk. Men skal 
de nu også det?

Vi lever alle i en symbiose med en 
masse bakterier. Både på vores hud og 
inde i vores krop lever de og udfylder 
deres respektive roller. De kaldes nor-
malfloraen. Alene på vores hud lever 
der en billion bakterier. Bakterierne på 
vores hud er vores første forsvarsværk 
mod sygdomsfremkaldende bakterier. 
De bliver i biologiens verden kaldt pa-
togene bakterier. Normalfloraens bak-
terier optager pladsen på vores hud og 
spiser de næringsstoffer, som de udefra-
kommende bakterier ellers ville have 
mæsket sig med. Populært sagt, så har 
vores egne hudbakterier taget pladsen 
rundt om spisebordet og tømt fadene, 
så de fremmede bakterier ikke kan 
komme til. 

MIT 
BAKTERIEFYLDTE  

LIV

På den måde passer bakterierne på 
vores krop og skal ikke væk, men 
der er jo også lige lidt personlig hy-
giejne at tage hensyn til, så jeg tager et 
skyl alligevel.

Stopknappen. På vej til arbejdet kan det hænde, at 
jeg tager bussen eller toget i stedet for cyklen. Hvem 
gider også at cykle i regnvejr? I bussen trykker jeg 
helst ikke på stopknappen. Hvem ved, hvilke bakte-
riefyldte hænder der har trykket på knappen sidst? 
Jeg venter, til en eller 
anden medpassager 
hopper i fælden.

Generelt er der 
mange bakterier og 
andre mikroorganis-
mer på kontaktpunk-
ter. Det vil sige, der 
hvor man rører med 
hænderne. Derfor kan stopknappen i bussen godt 
have sit eget liv af bakterier, simpelthen på grund af 
mængden af mennesker, der hver dag stiger af og på 
bussen.

Ifølge Rådet for Bedre Hygiejne skal man ikke være 
bekymret i hverdagen, hvis man blot husker at vaske 
hænder, når man kommer frem til sit bestemmelses-
sted.
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I bussen sidder næsten samtlige passagerer og stirrer 
trætte på deres mobiltelefoner, mens de gaber og slub-
rer kaffe i sig. Kaffen er næppe en bakteriebombe på 
grund af den høje temperatur, men mobiltelefonen er 
en anden sag.

Mobiltelefonen kan være bakterie-
fyldt, men da det kun er dig, der bru-
ger den, så er det din egen håndhygi-
ejne, der bestemmer bakterievæk-
sten. Det er til gengæld ikke helt så 
nemt. Jeg har tit min mobiltelefon 
med på toilettet, og her kan mine 
hænder nå at røre ved både håndtag 
og toiletbræt, før jeg finder telefonen 
frem fra lommen. Derfor kan jeg få 
overført bakterier fra mine hænder 
til mobilskærmen. Så jeg har bakte-
rier med i lommen, selvom jeg va-
sker mine hænder efter toiletbesø-
get. De fleste bakterier på mobilen er 
uskadelige, men der kan gemme sig 
enkelte farlige bakterier på skær-
men. Det viser en undersøgelse fra 
University of Surrey, hvor studeren-
des mobiltelefoner er blevet testet 
for bakterier.

Kantinen og tastaturet. Modsat 
hjemme hos os selv bliver vi hver 
dag udsat for fremmede bakterier på 
vores arbejde, fordi vi omgås andre 
mennesker. Bakterierne kan vi møde 
i kantinen, men også foran compute-
ren. Tastaturet på din computer er 

muligvis en sand bakteriebombe. I en undersøgelse 
lavet af forbrugerorganisationen Which fandt man 
fem gange så mange bakterier på et tastatur som på et 
toiletbræt.

Det er specielt delte tastaturer, tablets og mobiltele-
foner, som kan udgøre en sundhedsri-
siko. Rådet for Bedre Hygiejne anbefa-
ler derfor, at man rengør eksempelvis et 
delt tastatur en gang dagligt med en 
fugtig klud for at forebygge, at man bli-
ver smittet af bakterier eller virus.

Jeg finder klud og håndsprit, når jeg 
engang bliver færdig med denne arti-
kel, så skal tastaturet have en tur.

I Coops kantine, hvor jeg spiser fro-
kost, kan der være et mylder af menne-
sker. Jeg trykker på dispenseren med 
håndsprit, inden jeg går til fadene. Men 
hvor mange bruger egentlig håndsprit? 
Jeg står og tæller. En ... to … tre. Tjo det 
er da i hvert fald en tredjedel. Så må jeg 
håbe, at de andre har håndhygiejnen på 
plads. Det kræver blot en enkelt person, 
der får spredt eksempelvis tarmbakte-
rier til maden, før afdelingen bliver lagt 
ned. Nu er de fleste mennesker ret gode 
til at få vasket hænder efter toiletbesøg, 
så risikoen ved buffeten er ret lille, men 
ifølge en undersøgelse fra YouGov/ 
Reckitt Benckiser Healthcare får kun 
80 procent af danskerne vasket hænder 
efter en tur på toilettet, så man kan 
selvfølgelig være uheldig med salmo-
nella eller en maveinfektion.

H V O R F O R  G Ø R  N O G L E  
B A K T E R I E R  O S  S Y G E ? 

 
Grunden, til at vi bliver syge af 
visse bakterier, er, at de produ-
cerer giftstoffer. Giftstofferne 
kan ødelægge vores celler og 

kan i værste fald slå os ihjel. De 
fleste farlige bakterier tager im-
munforsvaret sig af og kan blot 

give feber eller betændelse. 

Dine egne bakterier kan også 
gøre dig syg, hvis de kommer de 
forkerte steder hen. For eksem-

pel kan en tarmbakterie være 
skyld i blærebetændelse.

De mest almindelige bakteriesyg-
domme tæller blandt andet hals-
betændelse og maveinfektioner, 

som skyldes bakterier, du kan 
møde alle steder i din hverdag. 

Mere alvorlige bakterielle infektio-
ner kan være lungebetændelse, 
salmonella og blodforgiftning. 

Generelt kan man i dag klare de 
fleste bakteriesygdomme med 
vacciner, medicin og antibiotika.

Kilde: DTU Biotech Academy

 Når jeg engang 
bliver færdig med 
denne artikel, så 
skal tastaturet 
have en tur med 
klud og håndsprit
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så længe skal hænderne minimum vaskes med 

sæbe og vand. Husk fingerspidser, tommelfingre, 
mellemrum mellem fingrene samt håndrygge, 

håndflader og håndled. Håndhygiejne er en af de 
vigtigste måder at bryde smitteveje på i hjem-
met, i daginstitutioner og på arbejdspladsen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Jordbakterier. På vejen 
hjem går jeg gennem Grøn-
dalsparken i Vanløse. Når 
det har regnet, kan man lug-
te en fugtig, næsten jordet 
duft. Duften skyldes geosmin. 
Geosmin er en duft, som udskilles 
af jordbakterier. De omdanner forskelligt organisk 
materiale, eksempelvis døde planter, og bakteriernes 
biprodukt rammer næsen med den karakteristiske 
duft. Selvom jordbakterier er en vigtig del af naturens 
gang, skal man undgå at få dem indenbords. Stiv-
krampe, som de fleste er vaccineret imod, skyldes 
jordbakterier, som kommer i rifter eller sår, og enkelte 
bakterier kan gøre os syge, hvis vi spiser for mange af 
dem. Det er blandt andet derfor, at man skal huske at 
skylle sin persille grundigt, før man drysser den ud 
over sin kartoffelsuppe. Lidt jord tager man dog ikke 
skade af, og det vil blot passere igennem fordøjelses-
systemet uden at gøre væsen af sig.

Sengetøjet. Dagen slutter med, at jeg skal på hovedet 
i seng, medmindre min kæreste mener, at vi skal have 
skiftet sengetøj. Det gider jeg ikke. Er det nu nødven-
digt?

Vores sengetøj indeholder alt fra hudbakterier til 
støvmider, men det skal gå meget galt, hvis du skal 
blive syg af din hovedpude. Det er hovedsageligt vo-
res egne bakterier, der lever i sengen, så hvis man blot 
skifter sengetøj omkring hver 14. dag, er det ikke bak-
terierne, der ødelægger ens nattesøvn.

De fleste danskere skifter deres sengetøj hver 14. 
dag. Ifølge tal fra FDB Analyse fra 2009 skifter om-
kring 40 procent af danskerne sengetøj hver anden 
uge, og mange skifter oftere.

Vi springer sengetøjsskiftet over. Så kan jeg endelig 
få lov at sove. Sammen med min kæreste og en masse 
harmløse bakterier. •

OPLEV FÆRØERNE 
NÆSTE SOMMER

*når 2 rejser sammen. 
Tilbudsprisen er fratrukket 
rabatten. Priseksempel  
ved afrejse 15/8 2017.

Kryds Nordatlanten og oplev uspolerede 
Færøerne næste sommer. I får både sejlads t/r i 
2 pers. kahyt, 4 overnatninger i DB på 4* Hotel 
Hafnia, som ligger centralt placeret i Torshavn, 
morgenmad på hele rejsen, og I tager jeres egen 
personbil med ombord.

I sparer 970,- pr. pers. og kan vælge mellem 7 
afrejsedatoer; 20/6, 27/6, 4/7, 18/7, 1/8, 8/8 og 
15/8 2017 og mellem 6 forskellige kahytstyper.  
Vi tilbyder også et stærkt begrænset antal  
single-rejser på dette tilbud.
 
I betaler kun 25% af rejsens pris v/ bestilling og 
først 75% af rejsens pris 32 dage før jeres afrejse.  

Læs rejsebeskrivelse og forslag til dagene på 
Færøerne og se video på hjemmesiden.

Bestil hos Smyril Line på tlf. 96558500
eller på booking@smyrilline.dk

FRA 6.135,-  
PR. PERSON*

Husk at oplyse, du har set annoncen i Samvirke, ved bestilling.

SPAR TILBUD. LÆS HELE TILBUDDET
PÅ WWW.SMYRILLINE.DK/HH17

TILBUDSPRIS PR. PERSON

ATTRAKTIVE BETALINGSBETINGELSER  
– Du betaler kun 25% ved rejsens bestilling og først 
75% en måned før din afrejse.

3424 Smyril Line Samvirke 93x285+5.indd   1 30/08/2016   14.24

classic.samvirke.dk
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TEKST: MORTEN LE VINSK Y THORSBOE 
FOTO: LISBE TH HOLTEN

TEMA B A K T E R I E R

FORÆLDRE 
SKAL IKKE 

VÆRE BANGE 
FOR BAKTERIER 

DE MINDSTE. SUND-
HEDSPLEJERSKE 

HANNAH GLISMANN 
FRA SUNDHEDSPLEJEN 

ALBERTSLUND GIVER 
GODE RÅD OM BØRN  

OG BAKTERIER

Er der et særligt vigtigt råd, du giver  
med hensyn til børn og bakterier?
Man skal lære sit barn at vaske hænder in-
den spisetid og efter toiletbesøg.

Kan bakterier på legetøjet  
blive en sundhedsrisiko?
Nej. De fleste bakterier og vira på legetøjet 
vil tørre ud og dø. I daginstitutionerne skal 

Man skal være over et år, før man må få hon-
ning for ikke at risikere at få botulisme. Bar-
nets fordøjelsessystem er ikke veludviklet 
nok under et år, så der kan godt være bakte-
riesporer nede i honningen, der gør, at bar-
net faktisk kan dø af det.

Oplever du, at folk  
overbeskytter deres børn?
De forældre, der har fået børn, der er født 
for tidligt, vil ofte være dem, der er mest 
bange for smitte og bakterier. Det er klart, 
fordi børnene ofte har været alvorligt syge 
eller svækkede og derfor ikke har kunnet 
tåle visse vira og bakterier. Det kan blive et 
problem, hvis forældrene overbeskytter 
barnet, når det bliver større. Hvis man er 
angst for bakterier og holder sit barn væk 
fra at udforske verden både kropsligt og 
socialt, så kan man komme til at hæmme 
barnets udvikling.

de vaske legetøjet, men derhjemme behø-
ver man ikke, medmindre det er synligt be-
skidt. Men hvis man har et smittet barn, så 
deler man ikke legetøj med naboen, men 
ellers skal man ikke blive nervøs, hvis børn 
kommer til at bide i den samme bidering.

Må man godt stikke sit  
barns sut i munden?
Du har nogle andre bakterier i din mund, så 
det er bedre at skylle sutten med noget 
vand. Den samme sut hører til samme barn. 
Hvis der sidder to raske børn og bytter sut, 
så sker der ikke noget, men man er nødt til at 
have nogle leveregler, for at det snottede 
barn ikke lige pludselig deler sut med andre 
børn. Det er sådan nogle regler, vi har. Vi de-
ler ikke sut. Vi deler ikke tandbørste.

Er der bakterier, man bør 
undgå at udsætte sit barn for?



Når korn er 
kernen i dit 
øko-måltid
Kornkammeret samler dig og din familie omkring et sundt, naturligt og økologisk 
hverdagsmåltid. Korn har i fl ere århundreder dannet basis for en god og 
nærende kost, og hos Kornkammeret har vi siden 1989 sat en ære i at tilbyde 
velsmagende økologi med kornet i centrum. Alle vores produkter udspringer af 
kornet, og vi giver dig den bedste og reneste kornkvalitet, du kan få.

Se alle Kornkammerets produkter på kornkammeret.dk

NYT 
DESIGN
SAMME GODE 
KVALITET

Kornkammeret samler dig og din familie omkring et sundt, naturligt og økologisk 

nærende kost, og hos Kornkammeret har vi siden 1989 sat en ære i at tilbyde 
velsmagende økologi med kornet i centrum. Alle vores produkter udspringer af 

Se alle Kornkammerets produkter på kornkammeret.dk

Samvirke_508948_Kornkammeret_B203xH275+5mm.indd   1 13/09/16   15:11
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Hvilken rolle spiller bakterier  
i produktionen af ost?
Når man starter med at lave ost, tilsætter 
man en starterkultur til mælken. Det er nog-
le mælkesyrebakterier, hvis første opgave 
er at syrne mælken. Det betyder, at bakteri-
erne tager mælkesukkeret og nedbryder det 
til mælkesyre. Syrningen mindsker risikoen 
for skadelige bakterier, fordi de får sværere 
ved at leve i mælken, og derudover giver 
syrningen den syrlige smag i ost, som man 
også gerne vil have.

Hvad sker der under modningen?
Modningen er der, hvor osten får den smag, 
som vi kender. Selve modningen er meget 
kompleks. Mælkens bestanddele er prote-
in, fedt, mælkesukker, citronsyre og så 
selvfølgelig vand. Det, der giver smag i ost, 
er, når de her bestanddele bliver nedbrudt 
af bakterierne.

Hvordan får bakterierne  
osten til at lugte?
Proteinerne bliver nedbrudt til mindre og 
mindre bidder. Ned til aminosyrer. Det er 
det, du kan smage. Det giver en umami-
smag. Når aminosyrerne bliver nedbrudt til 
endnu mindre bidder, så begynder de at 
kunne duftes.

Kan der leve farlige bakterier i ost?
Det er der en meget lille risiko for. Ved var-
mebehandling slår man 99,9 procent af 
bakterierne ihjel og alle patogene bakterier. 
Den starterkultur, man tilsætter, er i klart 
overtal i forhold til de andre bakterier. Hvis 
man har en farlig bakterie, skal den over tre 
forhindringer. Den første er saltet i osten. 
Den anden er det sure miljø, og den tredje er 
konkurrencen med starterkulturen. 

Har du en yndlingsost?
Jeg er stor fan af blåskimmelost. Høgelund-
gaard eller den franske Saint Agur.

BAKTERIER 
GIVER OSTEN 
DEJLIG SMAG

TEMA B A K T E R I E R

I LABORATORIET. 
THOMAS BÆK PEDER-

SEN DEVELOPMENT 
SCIENTIST HOS CHR. 

HANSEN.



GRISEN
BornholmeR

Selvom BornholmerGrisen, som navnet antyder, er opvokset og slagtet på den 
smukke klippeø langt ude i Østersøen, kan den faktisk købes i Kvickly eller i udvalgte 
SuperBrugsen butikker over hele landet. 

BornholmerGrisen lever op til særlige krav om bedre spisekvalitet, og opdrættes med 
omtanke for dyrenes velfærd.  Det betyder blandt andet, at  grisene er tungere end 
traditionelle grise, hvilket sammen med modningen giver kødet karakter. Grisene får frisk 
halmstrøelse dagligt, og har mere plads. BornholmerGrisen er skabt i et samarbejde med 
bornholmske landmænd, Coop og Danish Crown. 

www.bornholmergrisen.dk

BORNHOLMERGRIS
OVER HELE LANDET

Julemedister af 
Bornholmergris til frokost eller som let middagsret

SERVERINGSFORSLAG 

til 4 personer:

500 g julemedister 

af Bornholmergris

Lad 1 spsk. olie og ½ tsk. smør 

blive brunt på en pande ved 

god varme. Fedtsto� et skal være 

bruset af, når medisterpølsen 

kommes på panden. Brun 

medisteren 2 minutter på 

hver side, skru ned til middel 

varme og steg videre ca. 12-14 

minutter. Vend medisterpølsen 

ca. hver tredje minut. 

Medisterpølse skal være 

gennemstegt.

Serveres varm eller lun 

med groft brød, sennep og 

rødbeder.

• Opvokset hos 15 udvalgte     landmænd 

• Mindst 70% lokalt dyrket     foder

• Har mere plads

• Meget kort transporttid
• Lokal slagtning

• Krav til krydsning og vægt
• Modnet i 3 dage  

Julemedister af 

Bornholmergris er lavet 

efter en helt særlig opskrift. 

Kødet er naturligvis fra 

Bornholmergrisen, men vi 

har valgt en helt speciel 

råvare. Noget af kødet er 

røget over bøge� is for at 

give julemedisteren sin helt 

egen karakter og en diskret 

smag af røg. Julemedisteren 

er aromatisk krydret med 

de traditionelle krydderier. 

Derudover har vi tilsat timian 

og humle, der med sin let 

bitre smag giver medisteren 

et twist. 
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TEMA B A K T E R I E R

Under lup. Du kan ikke se bakterierne, men de er der 
helt sikkert. Samvirke kigger på de trofaste følgesvende

1.000.000  
forskellige arter af bakterier 

findes der. De er overalt i 
verden – på havets bund og 

i din morgenyoghurt.

DE SMÅ,  
DE STORE OG  

DE VIRKELIG GRUSOMME
TEKST: MORTEN LE VINSK Y THORSBOE •  ILLUSTR ATION: R ASMUS JUUL

De 
3 farligste

Mycobacterium tuberculosis. Tuberku-
lose er forårsaget af bakterier, der primært 

angriber lungerne. 1,8 mio. mennesker anslås at  
dø af tuberkulose hvert år. I den vestlige verden  

forekommer tuberkulose sjældent.

Escherichia coli. Colibakterier, som findes i vores alle- 
sammens fordøjelsessystem, kan være årsag til alt fra  

diaré til meningitis. Colibakterier er en af de største  
årsager til dødsfald i lavindkomstlande.

 
Streptococcus pneumoniae. Pneumokokker kan  
give hjernehindebetændelse og lungebetændelse.  

Op mod 1 mio. børn dør hvert år af lunge betændelse 
forårsaget af pneumokokker. Bakterien er den 

største årsag til bakteriel hjerne- 
hindebetændelse i Danmark.

400
forskellige arter af bakterier 
lever i din tarm. De er blandt 

andet afgørende for dit 
stofskifte, immunforsvar 

 og nervesystem.
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Verdens 
største 

Den største observerede  
bakterie blev fundet i 1997 ud 
for Namibias kyst. Bakteriens 
latinske navn er Thiomargarita 

namibiensis, og den kan måle op 
til 750 mikrometer, hvilket gør 

den mulig at se uden  
mikroskop.

4 milliarder  
år gamle

Bakterier opstod for omkring  
4 mia. år siden som nogle af de 
første levende organismer på 
Jorden. Jorden er anslået til at 

være omkring 4,5 mia. år 
 gammel.

0,000002 
meter

Bakteriers størrelse er normalt 
omkring 2 mikrometer, hvilket 

gør dem for små til, at du  
kan se dem med  

det blotte øje.Opdaget  
i 1676

I 1676 opdagede hollænderen 
Antonie van Leeuwenhoek 
som den første bakterier. 
Først senere fandt man  

sammenhængen mellem 
sygdom og bakterier.

40.000 
bakterier blev der i gennemsnit fundet på 

danske pengesedler i en undersøgelse 
lavet af Mastercard i 2013. 

3  
faconer. Man opdeler 
bakterier efter facon.  
De tre typer er kugler, 

stave og spiraler. 

Kilder: Thougaard et al. 2014 Mikrobiologi, U.S. Geological Survey, 
experimentarium.dk, Max Planck Instituttet, dr.dk og videnskab.dk
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TEKST: K RISTIAN HERLUFSEN •  FOTO: JAMES BATES

Forskning. Fluorerede stoffer gør bagningen 
nem og huden smuk, men forskning viser, at 
stofferne måske gør børn immune over for 

vacciner og øger risikoen for kræft 

FARLIG
KEMI

SNIGER SIG
IND I DIN

HVERDAG

F O R B U D T  H O S  C O O P

Coop har siden efteråret 2014 haft et 
forbud mod fluorstoffer i alle fødevare-
emballager i Coops egne varemærker. 
Forbuddet gælder også husholdnings-
papir som bagepapir og muffinforme, 
du bruger til madvarer hjemme. 
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 Alt tyder på, at det er 
nødvendigt at revurdere 

grænseværdierne
Professor i miljømedicin Philippe Grandjean

ikke kun hos fostre og børn, at 
stofferne udgør en risiko for helbredet. 
Andre befolkningsundersøgelser, hvor man 
blandt andet har testet forskellige menneskers ind-
hold af fluorerede stoffer i kroppen og sammenholdt 
det med forekomsten af sygdomme, viser, at stofferne 
kan påvirke sundheden på en lang række måder, for-
tæller Anne Marie Vinggaard, der er professor og le-
der af forskningsgruppen for molekylær toksikologi 
på DTU. 

»Fluorerede stoffer kan påvirke kolesterolniveauet 
og forårsage forstyrrelser i hormonbalancen, der sty-
res af skjoldbruskkirtlen.«  

En af grundene til, at de fluore-
rede stoffer er farlige, er, at de 
nedbrydes meget, meget lang-
somt, og når først de fluorerede 
stoffer ender i kroppen, ophobes 
de. Kroppen skiller sig altså ikke 
af med de fluorerede stoffer gen-
nem eksempelvis sved eller tis. 

Ophobningen af de fluorerede stoffer øger helbredsri-
sikoen, for jo højere niveauet af fluorerede stoffer er i 
blodet, jo større er risikoen for, at helbredet bliver på-
virket.  

Senest har forskere med Philippe Grandjean, der er 
professor i miljømedicin ved Harvard University og 
Syddansk Universitet, i spidsen offentliggjort en un-
dersøgelse, der viser, at der er en sammenhæng mel-
lem indholdet af fluorstoffer i blodet og virkningen af 
vacciner. Undersøgelsen er foretaget på Færøerne og 
viser, at hvis indholdet af fluorstoffer i blodet er højt, 
stiger risikoen for, at immunforsvaret forringes, og at 
børnevaccinationer, som dem mod eksempelvis mæs-
linger og røde hunde, ikke virker optimalt. 

S Å D A N  U N D G Å R  D U  F L U O R E R E D E  S T O F F E R

Miljømærkerne Blomsten og Svanen stiller krav om, at fluor-
stoffer slet ikke findes i produkter, eller at mængden af fluore-
rede stoffer er minimal. Eksempelvis er bagepapir, muffinforme 
og madpapir, der er miljømærket, garanteret fri for fluorerede 
stoffer. I svanemærket maling er der ikke farlige fluorforbindel-
ser, men der kan være en begrænset mængde fluorerede stoffer 
i blomstenmærket maling. Undgå også engangsemballage, der 
er i kontakt med fødevaren i længere tid, eller som skal opvar-
mes sammen med fødevaren. Det kan være bøtter eller bakker, 
der gør det nemt at sætte en færdigret direkte i ovnen. 

B ollerne hopper nemt af bagepa-
piret, når de tages ud af ovnen. 
Pizzabakken bliver ikke fedtet 
og falder ikke fra hinanden, 

selvom den er af pap. Havregryn og ro-
siner kommer nemt ud af pakkerne, når 
du gør klar til morgenmaden. Mange 
fødevareemballager er nemlig tit glatte, 
så maden ikke sætter sig fast, og det 
skyldes den behandling, som fødevare- 
og emballageproducenter giver overfla-
den på alt fra bagepapir og pizzabakker 
til havregrynspakken og de poser, som 
de frosne fisk ligger i i supermarkedet. 
Smart og nemt! 

Den glatte overflade skyldes tit fluo-
rerede stoffer, der 
blev opfundet til 
fødevareemballage 
for knap 70 år siden 
i USA. Fluorerede 
stoffer har nemlig 
den egenskab, at de 
afviser vand og 
fedt, og det er den »modstandsdygtig-
hed«, der gør, at pappet i pizzaæsken 
ikke bliver vådt, og at hjemmebaget 
nemt kan komme af bagepapiret. Men 
undersøgelser tyder på, at de smarte, 
fluorerede stoffer ikke er så smarte 
igen. I hvert fald ikke, når det gælder 
helbredet og miljøet. 

En dansk undersøgelse har vist, at 
nogle fluorerede stoffer kan øge risiko-
en for abort 16 gange i forhold til nor-
malt. En anden undersøgelse peger på, 
at fluorerede stoffer kan påvirke sæd-
kvaliteten hos drengefostre, men det er 
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Her, der og alle vegne. Regntøj, hudcreme, sofaen, 
indersiden af konservesdåsen, smørpakken, pappet i 
rouladeemballagen, barberskum. Listen over steder, 
hvor du kan risikere at finde de fluorerede stoffer, er 
lang. Forskning har vist, at stoffer kan vandre fra em-
ballagen over i madvaren, men vejen ind i kroppen 
behøver ikke at gå gennem havregrynspakken eller 
bagepapiret. Den lange nedbrydningstid betyder, at 
hvis stofferne ender i naturen, måske som en del af 
noget affald, kan de for eksempel optages af planter, 
fisk eller sive ned i drikkevandet. 

»Vi ved ikke, hvor den kritiske kilde til fluorerede 
stoffer er, så vi kan ikke sige med sikkerhed, om man 
skal passe mest på en bestemt type emballage eller 
bestemte typer af madvarer. Alle kilder til fluorerede 
stoffer er kritiske, men jeg mener, at fødevareembal-
lager, hvor maden kan være i kontakt med fluorerede 
stoffer i lang tid, er særlig kritiske,« siger Anne Marie 
Vinggaard, der også peger på, at meget tyder på, at 
børn er særligt udsatte for de fluorerede stoffer. Børn 
spiser nemlig større mængder mad i forhold til deres 
kropsvægt end voksne.     

Fluorfri emballage er frivillig. Forskere har ikke en 
komplet oversigt over de fluorerede stoffer, men flere 
vurderer, at antallet skal gøres op i tusinder. Viden-
skabsfolk og fødevaremyndighederne har kun detal-
jeret viden om et meget lille antal af stofferne. De 
mest kendte – og undersøgte – stoffer kaldes PFOS og 
PFOA, og blandt andet på baggrund af oplysninger 
om stoffernes virkning på helbredet er produktionen 
af PFOA udfaset i USA og Europa. I blandt andet Rus-
land og Kina producerer man stadig PFOA, og der-
med er der stadig en risiko for, at vi får stoffet ind gen-
nem importerede produkter og emballager. 

I modsætning til emballager af plastik findes der 
ikke mange regler for, hvad emballager af papir og 
pap må indeholde. En generel regel si-
ger dog, at emballage ikke må frigive 
stoffer, der skader vores helbred. 

»Der findes masser af fluorerede 
stoffer, vi ikke ved noget om. Derfor er 
det ikke nødvendigvis en løsning at 
udskifte et fluoreret stof med et andet, 
hvis vi mangler viden om stoffet. Den 
enkelte producent kan med god ret på-
stå, at der ikke er nogen enkeltstående 
emballage, der i sig selv er farlig, men 
det er jo summen af alle de kilder, vi er 
eksponerede for, der gør, at det er kri-
tisk,« siger Anne Marie Vinggaard. 

I Danmark bliver der for tiden arbej-
det på at indføre en vejledende græn-
seværdi for fluorerede stoffer i embal-
lage. Udfordringen er at få valgt den 
rette analysemetode og den rette 

grænseværdi. Grænseværdien bliver vejledende, og 
derfor er det helt frivilligt for producenterne, om de 
vil overholde den. Producenterne skal heller ikke 
mærke emballagen med, at den kan indeholde fluore-
rede stoffer. 

Grænseværdier er 100 gange for høje. I 2008 fast-
satte EU’s fødevareagentur, EFSA, de nuværende 
grænseværdier for, hvor store mængder fluorerede 
stoffer det er sikkert at indtage. Grænseværdierne kal-
des TDI, som står for Tolerabelt Dagligt Indtag, og 
Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet og Har-
vard University, der var med til at formulere græn-
serne for otte år siden, peger i en ny videnskabelig 

artikel på, at grænserne er alt, alt for høje. 
»Jeg har været med til at tage fejl, og jeg 

fortryder det inderligt. Undersøgelser ty-
der på, at grænseværdierne kan være op 
til 100 gange for høje, og de bør sættes 
ned hurtigst muligt,« siger Philippe 
Grandjean. 

Philippe Grandjean støttes af Anne Ma-
rie Vinggaard:

»Alt tyder på, at det er nødvendigt at 
revurdere grænseværdierne. Mit mål er 
ikke at skræmme danskerne, men lovgiv-
ningen er simpelthen alt, alt for langsom. 
Der er brug for, at forbrugerne stiller krav 
om emballage, der er helt fri for fluorere-
de stoffer. Den eneste måde, man i dag 
kan undgå stofferne, er ved at vælge sva-
nemærkede produkter i den udstræk-
ning, det er muligt.« •

SKJOLDBRUSKKIRTLEN:  
Skjoldbruskkirtlen er vigtig for 
reguleringen af en lang række 

hormoner i kroppen, blandt an-
det hormonerne, der styrer stof-

skiftet. Undersøgelser har vist, 
at fluorstoffer påvirker skjold-

bruskkirtlens hormonproduktion. 

E R  F L U O R  I  T A N D -
P A S T A  F A R L I G T ?
 
Den fluor, der findes i tand-
pasta, er uorganisk, hvori-
mod de fluorerede stoffer i 
eksempelvis mademballage 
er organiske. Fluor i tandpa-
sta findes i form af et fluorid 
og forebygger huller i tæn-
derne. Fluor i tandpasta har 
ikke de samme uheldige og 
skadelige virkninger som de 
fluorerede stoffer. Børn bør 
dog ikke få for meget fluor 
fra tandpasta, da overdre-
ven brug af fluor giver fluo-
rose, der kan skade dannel-
sen af emalje på tænderne. 
Brug, hvad der svarer til en 
lillefingernegl. 

D E T  G Ø R  F L U O R E -
R E D E  S T O F F E R 
V E D  K R O P P E N
 
KOLESTEROL: Fluorstoffer 
påvirker kroppens naturlige 
kolesterolniveau. 

ADHD: Forskere har fundet 
tegn på sammenhæng  
mellem mængden af fluor  
i børns blod og forekomsten 
af ADHD. 

VACCINATIONER: Befolk-
ningsundersøgelser tyder 
på, at fluorstoffer i børns 
blod hæmmer virkningen af 
børnevaccinationerne. 



NYRER OG LEVER: Fluorstoffer kan give 
kræft i leveren, konkluderer de amerikanske 
sundhedsmyndigheder, ligesom fluor i blo-
det kan øge risikoen for nyresygdomme. 

FOSTRE: PFOA-stofferne, der er en type flourstof-
fer, øger risikoen for lav fødselsvægt, mens andre 
fluorstoffer påvirker fosterets udvikling, forsinker 
knogledannelsen og øger risikoen for hjertefejl. 

BRYSTKRÆFT: Der er klare 
beviser for sammenhængen 
mellem indtag af fluorstoffer 
og forekomsten af bryst-
kræft hos danske og grøn-
landske kvinder. 

SÆDKVALITET: Drengefostres 
sædceller har tendens til at få 
skader, hvis der har været mange 
fluorstoffer af typen PFOA i mo-
derens blod under graviditeten. 

FEDME: Statens Serum 
Institut har bevist, at et 
højt niveau af fluorstoffer 
i moderens blod under 
graviditeten øger døtres 
risiko for at blive fede. 
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M Y T E D R Æ B E R

TEKST: MORTEN LEVINSKY THORSBOE

kal man som forbruger være nervøs over at 
putte bestrålede krydderier i sin indkøbskurv? 
»Nej, Verdenssundhedsorganisationen, WHO, 
siger, at bestråling ikke er problematisk,« for-

tæller forskningsspecialist Arne Miller fra DTU. 
Anbefalingen fra WHO bygger på forskning inden 

for området. Forskning i bestråling af fødevarer har 
fundet sted siden 1950’erne. 

Alligevel kan ordet »bestråling« stadig skabe forvir-
ring, da ordet »bestråling« kan lede tankerne hen på 
Tjernobyl, atomreaktorer og kræftsvulster. Men det er 
der altså ingen grund til.

»Krydderierne bliver ikke radioaktive. Det er bestrå-
lingen nemlig ikke stærk nok til, « forklarer Arne Miller.

I Danmark er det kun lovligt at bestrå-
le tørrede krydderier, og alle produkter, 
der har været udsat for bestråling, skal 
være specielt mærket.

Bakteriedræber. Arne Miller forklarer, 
at man kan bruge stråling til at slå bak-
terier, for eksempel salmonella, i kryd-
derierne ihjel med.

»Hovedårsagen til, at man bestråler 
krydderier, er, at krydderier typisk kom-
mer langvejsfra, hvor der ikke altid er 
god kontrol med hygiejnen,« siger Arne 
Miller.

Han forklarer, at et enkelt gram kryd-
deri kan indeholde mellem 1.000.000 
og 100.000.000 bakterier. Det er mange 
bakterier, men bliver især et problem, 
hvis krydderier med eksempelvis sal-

monella er tilsat en færdigvare. Bakterier kan nemlig 
bruge sukker, vand og andre ingredienser i den fær-
dige vare til at formere sig. Når der er nok bakterier, 
kan de udgøre en sundhedsrisiko.

I EU har man en øvre grænse for, hvor kraftig en strå-
ling man må udsætte fødevarerne for.

»Grænsen er nok til, at bestrålingen virker. Hvis man 
går meget højere op, kan man ødelægge varen,« forkla-
rer han.

Fødevarerne kan tage skade. Bestråling kan dog godt 
have nogle uønskede effekter. Specialkonsulent i kemi 
og fødevarekvalitet Hanne Boskov Hansen forklarer, at 
bestrålingen kan give et tab af vitaminindhold og smag 

i krydderierne, ligesom andre konserve-
ringsformer, som for eksempel varmebe-
handling, kan.

Andre steder i verden bestråler man 
fødevarer i større stil end i EU. Intet ty-
der dog på, at vi kommer til at finde fle-
re bestrålede varer på hylderne. Hanne 
Boskov Hansen mener, at det skyldes en 
generel skepsis over for konserverings-
metoden fra forbrugernes side. •

Er bestrålede krydderier 

FARLIGE?
S

... Coop ikke forhandler  
bestrålede krydderier.

... man i Brasilien må bruge 
stråling til adskillige madva-
rer såsom jordbær, citroner, 

fjerkræ og fisk.

... frølår var den fødevare,  
der blev mest bestrålet i 

Europa i 2013.

... astronauter spiser bestrå-
let kød i rummet for at  

undgå sygdom.

VIDSTE DU AT...

T J E K  O M  D I N E  K R Y D D E R I E R 
E R  B E S T R Å L E D E

• Se efter Radura-mærket
• Se efter beskrivelserne: 
 »Bestrålet«  
 »Strålekonserveret«  
 »Behandlet med ioniserende stråling«  
 »Konserveret med ioniserende stråling«

Målrettet behandling 
af ledsmerter.

Forbrugerinformation for Voltaren gel. Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og 
led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående 
hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op til 10 % kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning af 
bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, nældefeber eller 
snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår eller ved svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhed-
sreaktioner. Er ikke beregnet til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan øge forekomsten af bivirkninger. Bør 
ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. 
Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00. Dato for produktresumé: 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Fås i håndkøb.  CHDK/CHVOLT/0001/16a  01/2016

Modsat smertebehandling, der påvirker  
hele kroppen, trænger Voltaren gel ind i leddet  
og lindrer smerten effektivt – direkte hvor  
det gør ondt.
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VELKLÆDT

SUPERMARKEDET
TEKST: K RISTIAN HERLUFSEN •  FOTO: SAMVIRK E OG PR 

Mærkevarer. Supermarkederne konkurrerer om at lokke 
kunder til, det giver tøj, tallerkener og tv-apparater på tilbud

 En dag blev det bare pinligt. Jeg var 14 år. 
Cirka. Pludselig var der noget tøj, som 
ikke længere var pænt. Overhovedet. I 
de efterfølgende år kunne jeg pludselig 

gå tre dage ekstra i et par nussede Levi’s jeans 
for at undgå at tage det sidste par rene bukser 
fra skabet på i skole. De var sikkert ikke det 
rigtige mærke, eller værre endnu: De lignede 
bukser, man kunne købe i et supermarked. I 
løbet af en nat i teenageårene blev supermar-
kedsbukser næsten lige så pinlige at gå i som 
pinligheden, når ens forældre formastede sig 
til at spørge ens venner om noget. 

Supermarkedstøj kunne i min verden kun 
gå, hvis det var helt ensfarvede T-shirts eller 
sorte sokker. Forældre – både mine og venner-
nes – syntes sikkert, at tøjet var smart. Ungerne 
voksede, de krævede nyt tøj konstant, prisen 
var rimelig, og det var nemt at finde, når man 
alligevel skulle hente koteletter. Men for mig 
og sikkert tusindvis af andre teenagere omme 
i 90’erne kunne stangkollektionen med billige 
cowboybukser og trøjer i seks farver med et 

uformeligt snit blive hængende i Føtex, som 
var byens eneste store supermarked. 

Holdninger og underbukser på tilbud. I dag er 
tøjudbuddet i supermarkedet et andet. Mærke-
varer og smart design supplerer grundsorti-
mentet af ensfarvet undertøj og sokker. Super-
markederne har nemlig brug for at adskille sig 
fra hinanden og fra discountbutikkerne, og 
udvalget af skjorter, jeans og jakker bliver 
brugt som lokkemiddel i konkurrencen om 
kunderne. 

Danmark er nemlig et lillebitte land, og med 
3000 dagligvarebutikker har vi langt flere bu-
tikker for hver indbygger end vores nabolan-
de, fortæller Dorte Wimmer, der er director 
hos Retail Institute Scandinavia, som er eks-
perter i udviklingen i detailhandlen. 

»Danmark er det sted, hvor der er kortest til 
butikken, hvis du skal købe ind til aftensma-
den. Supermarkederne skal virkelig finde ud 
af, hvordan de kan adskille sig fra konkurren-
terne, hvis vi som kunder skal lokkes til.«

med hjælp fra

Allerede i 1960 var brugsforeningen 
behjælpelig med  herremoden

... og Jackpot 
gør det sam-
me med 
kvinderne 

Cottonfield i 
Kvickly klæder 
mændene på...

Inspireret af naturen: 

Nyskabende tabletform
er nemmere at synke

Et vitamin- og mineraltilskud til 
dig, der gerne vil passe godt på 
dig selv. Livol Multi Total Voksen 
indeholder vitaminer og mine-
raler, der er et godt supplement 
til en varieret kost. 

Det daglige tilskud til en sund 
livsstil for dig, der er 50+. Livol 
Multi Total er tilsat 7 velkendte 
urter samt de vitaminer og mi-
neraler, din krop har brug for. 

Graviditet er et vidunderligt mi-
rakel, men det kræver sin krop 
at give liv til en baby. Livol Mul-
ti Total Gravid understøtter din 
krop gennem graviditeten. 

Den daglige vitamintablet for 
dig, der er 50+. Livol Multi Vital 
50+ er sammensat efter det, din 
krop har brug for - med særligt 
fokus på kalk og D-vitamin.

Et komplet tilskud af vitaminer 
og mineraler samt urter, der er 
blevet brugt i århundreder. Livol 
Multi Vital Voksen er for dig, der 
gerne vil passe godt på dig selv.

Det behøver ikke længere være svært at synke den daglige 

vitamintablet. Livol har nemlig udviklet en helt ny tabletform, 

der er meget nemmere at synke - inspireret af naturen. 

Livol er hele familiens vitaminpille, og derfor ser vi det som 

vores ansvar at skabe de bedste vitaminprodukter, der imøde-

kommer lige netop dine behov. For i en travl hverdag med 

skole, arbejde og masser af fritidsaktiviteter kan det være svært 

at spise varieret hver dag. 

Ny
tabletform:

Lettere at synke.
Samme gode 

indhold.

Naturen viser vejen

Den perfekte tabletform er nemlig 

inspireret af naturens former og 

mekanismer. For den mandelfor-

mede tablet minder meget om de 

frø og kerner, som selv de mindste 

fugle jævnligt synker uden besvær 

eller gener. 

Med udgangspunkt i denne viden 

har Livol skabt den nye mandelfor-

mede tablet, der er meget lettere 

at synke. 

Sådan kom vi frem til 

Den Perfekte Tabletform

Livols forskningsteam udviklede 

teorien om den perfekte, mandel-

formede tablet. Efter flere test fandt 

man frem til den rette form, der 

herefter blev testet af Teknologisk 

Institut. Forskningsresultaterne er 

udgivet som artikel i det internatio-

nalt anerkendte tidsskrift ’Tablets 

and Capsules’ i januar 2016. 

Tabletten er designbeskyttet.
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SÅDAN PROFILERER  
SUPERMARKEDERNE SIG

Forskellen kan være på holdninger 
eller på udvalg. Holdningsmæssigt har 
de forskellige supermarkedskæder der-
for profileret sig på ting som lokale va-
rer, mindre madspild, ingen buræg el-
ler mere smagfulde måltider. Konkur-
rencen om kundernes gunst giver flere 
tilbud på mærkevarer som Björn Borg-
underbukser eller Converse-sko eller et 
sortiment, der er fokuseret på bestemte 
situationer. 

»Spændende nonfoodvarer er en af 

MÆRKEVARETØJ
Da Kvickly og Føtex åbnede de første 
varehuse for mere end 50 år siden, var 
det første gang, danskerne kunne købe 
fødevarer og tøj i samme butik. Forbil-
ledet var amerikansk. I begyndelsen var 
det store partier af billigt tøj, og super-
markederne var ikke kendt for kvalitet. I 
dag har Kvickly 
overtaget 
Jackpot og 
Cottonfield, der 
designer tøj af 
høj kvalitet. Og 
der er ofte til-
bud på mærke-
varesko, - buk-
ser, -undertøj 
og sågar pelse. 

EGNE BRANDS
Coops Änglamark, der er varer, 
som tager særlige hensyn til miljø 
og sundhed eller er økologiske, er 
måske Danmarks største super-
markedsbrand. Hos Dansk Super-
marked hedder mærket til mad 
med en særlig smagsoplevelse 
Princip!. Hver kæde har også typisk 
sit eget discountmærke. 

med kvalitetstøj eller et dyrt og flot spi-
sestel. De kræfter har discountbutikken 
ikke, hvor der skal sælges mange varer 
og der kun er lidt personale til at yde 
service,« siger Dorte Wimmer. 

Mærkevarerne flytter ind. Kvickly køb-
te i 2013 herretøjsmærket Cottonfield 
og søstermærket Jackpot af modefirma-
et Carli Gry, der var en del af IC 
Companys. De nye tøjmærker skulle 
netop give kunderne danskdesignet tøj 
i bedre kvalitet, end man var vant til at 
møde på supermarkedshylderne.

Cottonfield blev grundlagt for 30 år 
siden i 1986 med visionen: »Et mærke 
for den aktive, yngre mand, der tilbrin-
ger en stor del af tiden udendørs«. 

Ifølge chefdesigner Charlotte Gje-
sing hos Cottonfield er kvaliteten afgø-
rende:

»Vi stiller strenge krav til kvaliteten. 
Vores kunder skal ikke blive skuffede 
over, at en knap falder af, eller at pasfor-
men ikke er god nok. Jeg ved da godt, at 
folk normalt ikke forventer meget af 
det tøj, man køber i supermarkedet, 
men det vil vi lave om på,« fortæller 
Charlotte Gjesing, der har arbejdet med 
tøjmærket i mere end 10 år. •

de ting, der kan »forstyrre« vores ind-
købsvaner og få os til at købe ind et nyt 
sted. Coop satser på madglæde og 
madkvalitet suppleret af nonfoodva-
rer, man skal bruge, når man laver 
mad eller skal spise. Hos konkurren-

terne i Dansk Supermarked har vi set, 
at cheferne har formuleret, at elektro-
nik skal være et stort område,« fortæl-
ler Dorte Wimmer om de forskellige 
kæders strategi. 

40 procent af de danske dagligvarer 
bliver i dag købt i en discountbutik, og 
forbrugerne handler i dag på to for-
skellige måder: Nogle gange betyder 
prisen noget, andre gange betyder op-
levelsen og sortimentet mest. Vi kan 
købe hverdagsvarer i discountbutik-
ken og finder inspiration og får hjælp i 
supermarkedet. 

»Supermarkederne kan inspirere 

Supermarkederne  
skal adskille sig fra 

konkurrenterne, hvis vi 
som kunder skal lokkes til

Dorte Wimmer, Retail Institute Scandinavia 

TALLERKENER OG TV
I konkurrencen om kunderne fokuserer su-
permarkederne også på varer, der ellers har 
været forbeholdt specialbutikker. Coop er 
blevet Danmarks største cykelhandler, des-
uden specialiserer Coop sig i udstyr til mad 
og måltider og har eksempelvis overtaget 
Hvidpot fra Royal Copenhagen og bestikket 
Tuja fra Georg Jensen. Bilka har udråbt sig 
selv til elektronikgigant og vil være stedet, 
man finder billige fjernsyn. 

LOKALE VARER
SuperBrugsen var blandt 
de første i Danmark til at 
sætte lokalt producerede 
varer på hylderne, siden er 
mange supermarkedskæ-
der fulgt efter. Varerne kan 
enten være lokalt produ-
cerede i nærheden af bu-
tikken, fra en bestemt 
landsdel eller fra små pro-
ducenter. Supermarke-
derne kan her distancere 
sig fra hinanden, da sam-
me vare ikke fås hos kon-
kurrenten og i discount-
butikkerne.



Overraskende
sund morgenmad

Få det bedste ud af dagen 
Fras-familien fra Quaker består af sunde, 

Nøglehulsmærkede morgenmadsprodukter, 
rige på både fuldkorn og fi bre.

Fras-familien fra Quaker består af sunde, 
Nøglehulsmærkede morgenmadsprodukter, 

7737_HF_Fras Range_DK_Samvirke_203x275.indd   1 07/09/16   17.15
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SE MIG! 
SE MIG!
Synlig. Samvirke hjælper dig  
med at blive set i den mørke tid
TEKST: LIV MYGIND •  FOTO: JAKOB CARLSEN •  STRIK: IRIS BISTRUP

odgængere og cyklister bliver 
markant mere synlige i skumrin-
gen og mørket, når de bærer re-
fleks. Med en godkendt refleks på 

tøjet kan du nemlig ses mindst 140 meter 
væk. Og din risiko for at blive ramt af en 
bil i mørket reduceres med 85 procent. Det 
viser undersøgelser fra Transportøkono-
misk Institut i Norge. En godkendt refleks 
skal bære den europæiske standard: EN 
13356.

Generelt er det en god idé at købe over-
tøj og støvler, der allerede har reflekser, og 
gerne tøj eller støvler i pangfarver. Hvis dit 
eget eller dine børns overtøj ikke allerede 
har reflekser, kan du selv sætte reflekser 
på, så I nemmere bliver set en mørk mor-
gen i trafikken.

De små reflekser i håret eller på snøre-
båndene er ikke lige så effektive som en 
stor refleks på tasken, men de er gode i 
kombination med andre reflekser. •

SLÅ DIG LØS MED  
SLAPWRAPS. Refleksbånd 

med velcro kan sættes om be-
nene eller armene, når man 

cykler, løber, går eller skater. 
Båndene fås både med velcro-
lukning og de sjove slapwraps, 

der lukker sig selv om armen 
eller benet, når man slår dem 

mod kroppen.

SÆT REFLEKSER I HÅRET. 
Hovedhåret kan være et godt 
sted at lyse op, da bilister ofte 

bedre kan se dit hoved end dine 
fødder og ben. Flet refleksgarn i 
pangfarver ind i fletningen, sæt 
en refleks fast i hårelastikken 

eller slå en slapwrap om  
hestehalen. 

BRUG REFLEKSMALING TIL DE 
SMÅ KØRETØJER. Refleksmaling 

findes som spray, der kan bruges til 
at spraye på løbehjulet, cyklen, lad-

cyklen og barnevognen. 

BRUG PLADSEN PÅ 
TASKEN. Skoleta-
sker og kufferter er 

et oplagt sted at pla-
cere et par gode, store 
reflekser. Har du et nav-

neskilt på kufferten, kan 
det lige så godt være en re-

fleksbrik samtidig. Man kan også 
bruge refleksbrikker, der sættes fast med 

en kort snor og en sikkerhedsnål.
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SPRAY LYS PÅ HUNDEN. Hunde-
luftning sker ofte i dæmringen om 
morgenen og skumringen om afte-
nen, derfor er det en særlig god idé 
at sørge for, at hunden bliver set. 
Spray refleksmaling beregnet til dyr 
på pelsen, udskift hundesnoren med 
en reflekshundesnor eller giv hun-
den en reflekshundesele på. 

STRIK ELLER TRÆK REFLEKS-
GARN IND I HUEN. Mange voksne 
synes ikke, reflekser passer ind i 
voksenmoden, men selvom det ly-
der paradoksalt, findes der diskrete 
reflekser. Brug eksempelvis re-
fleksgarn, hvis du strikker hånd-
ledsvarmere, huer og halstørklæ-
der. Eller træk ekstra tråde af re-
fleksgarn gennem den hue, du al-
lerede har. 

BRUG SMYKKER MED REFLEKSER. 
Øreringe, ringe og andre smykker, du 
ikke dækker med overtøjet, kan også 
laves af reflekser. Er du fingernem, kan 
du lave dine egne smykker af gamle 
eller nye reflekser. Der findes også  
refleksneglelak.

KOM REFLEKSSNØRE-
BÅND I SKOENE. Løbe-
sko, sneakers, fodbold-
støvler og børnenes sko 
kan nemt gøres mere syn-
lige med reflekssnørebånd. 

BRUG REFLEKSKLISTER-
MÆRKER PÅ OVERTØJET. 
Nogle flyverdragter, jakker, 
overtræksbukser og gummi-
støvler har ikke reflekser på 
sig, når man køber dem. Er det 
tilfældet, kan du købe reflek-
ser, der kan klistres eller sys 
på tøjet. De selvklæbende re-
fleksklistermærker fås i alle 
størrelser og udformninger: 
som striber, prikker eller søde 
dyr. Nogle refleksklistermær-
ker tåler sågar vask. 

H U S K  A T  V A S K E  
R E F L E K S E R N E 

 
Reflekser på cyklen, skoene, tøjet 
og rulleskøjterne bliver nemt be-
skidte, og så reflekterer de ikke 

nær så meget, når de rammes af 
lys. Derfor er det en god idé at 

tørre reflekserne af med en fugtig 
klud, så de er helt rene  

og synlige.



34            N O V E M B E R  2 0 1 6    S A M V I R K E . D K

P O P U L Æ R T  I 
1 9 8 0 ’ E R N E

Frikadeller, medisterpølse 
og hakkebøf var de mest 
spiste retter, ifølge den 
første landsdækkende 
kostundersøgelse i 1985. 
Feta, tunfiskemousse, 
lasagne, græsk yoghurt, 
brunt rørsukker, ahornsi-
rup og revne rå rødbeder 
var nye favoritter. 

En tærteform måtte man sim-
pelthen eje i 1980’erne. Kage-
tærter havde transformeret sig 
til madtærter, og til hver en 

sammenkomst på villavejen eller i bør-
nenes skole skulle madtærten medbrin-
ges, eller quichen, hvis det skulle lyde 
lidt mere fransk og lækkert. Fyldet kun-
ne være skinke, løg eller grøntsager og 
altid med masser af ost og fløde. Til 
tærten hørte en skål pastasalat. Nu hed 
det nemlig ikke længere spaghetti, men 
pasta. Især de populære pastaskruer 
havnede hyppigt i Margretheskålen 
sammen med ost, rød peber, ærter og 
skinkestykker, og hverken før eller si-
den er der blevet spist så mange kølige 
nudler. 

1980�erne lyder som Kim Larsens 
Midt om natten, er klædt på i jogging-
tøj, benvarmere og pandebånd og sma-
ger ikke kun af madtærter og kolde 
pastaskruer, men også af den først be-
undrede og siden forkætrede lør-
dagskylling. Det var smart at sætte en 
alubakke med kyllingelår, bryst og 
vinger i ovnen og vente en god halv 
time, mens salaten, måske endda pa-
stasalaten, til kyllingen blev tilberedt. 

Lørdagskyllingen 
begyndte i 1982 
sin vandring ud i 
alle danske hjem 
og fik mange 
gyldne år. Først i 
2006 gav produk-
tionen ikke læn-
gere overskud, og 
lørdagskyllingen 
blev trukket af 
markedet. Lør-

dagskyllingen var blevet til en flad 
mandagskylling uden appel til fest, 
frihed og weekend. 

I 1980’erne fik danskernes brød en 
storvask. Ferier i Frankrig og Italien gav 
os smag for brød med en fast, sprød 
skorpe og en sej krumme. Det sydeuro-
pæiske brød lod sig ikke sammenligne 
med mors hjemmebagte sødmælks-

 Det nye 
koldhævede brød 

blev æltet med 
vand og en  

klump gær på 
størrelse med en 

pinocchiokugle

franskbrød eller bagerens luftige rundstyk-
ker med et indre så blødt som vat. Især fik 
bagerens færdigindkøbte brødblandinger og 
lynhævningen i varmeskabene kritik. Som 
reaktion opstod langtidshævningen hjemme 
i eget køkken. Mange danskeres køleskab fik 
en ny gæst. Det var en skålfuld dej, der skul-
le hæve koldt natten over. Det koldhævede 
brød var æltet med vand i stedet for mælk og 
en klump gær på størrelse med en pinoc-
chiokugle. Det gav brødet en helt ny karak-
ter, der endnu ikke er gået af mode. Lang-
tidshævet brød var i længden mere levedyg-
tigt end lørdagskyllingen. •

80´erne
SMAG PÅ 

HISTORIEN

TEKST: INGER ABILDGA ARDFOTO: DIT TE INGEMANN

Lørdagskylling. 1980’erne gav os nem kylling, vi lærte at langtidshæve brøddejen og sige pasta i stedet for spaghetti

R E T R O M A D
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LØRDAGSKYLLING

(Til 4 personer)

1 stor økokylling 
2 spsk. neutral olie 

Reven skal fra 1 økocitron 
500 g små tomater, 

halverede 
1 aubergine, i tern 

½ fennikel, i skiver 
2 peberfrugter, i tern 
2 rødløg, finthakkede 

3 fed hvidløg, finthakkede 
150 g oliven, uden sten 

4 spsk. olivenolie 
Frisk timian og rosmarin

 
1. Partér kyllingen, og gnid alle 
stykkerne med olie, citronskal, 

salt og peper. 
2. Tænd ovnen på 200 grader. 

3. Kom grøntsager, løg, hvidløg og 
oliven i et ildfast fag, hæld oliven 

over og krydr med salt, peper, 
frisk timian og rosmarin. 

4. Fordel kyllingestykkerne ovenpå.
5. Sæt fadet i ovnen med folie 

henover, og bag kyllingen i ca. 40 
minutter.

6. Tag derefter folien af fadet, og 
giv kyllingen en smule grill, så den 
får en sprød og gylden overflade. 

7. Server kyllingen med groft 
brød.

TIP 
Drys gerne  

kokos herpå 

80´erne

Prøv også ugequizzen og se straks, om du har vundet:
Hver uge er der 25 gavekasser med retro-varer fra Coops sortiment på spil. 
Værdi 200 kroner per gavekasse.

KONKURRENCE: STEM PÅ DIN 
FAVORITMAD FRA 80'ERNE
Hver måned stemmer vi på danskernes yndlingsretter fra forskellige 
årtier. Vær med i afstemningen og vind gavekort fra Coop  på i alt 
25.000 kroner – vi trækker lod blandt alle deltagere hver måned.

D U  D E LT A G E R  I 
K O N K U R R E N C E N  P Å
C O O P 1 5 0 . D K
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BARNDOMMENS  
FRYGT 

TEKST: LIV MYGIND •  FOTO: PR

Gensyn. Den klare cola blev til i en tid, hvor 
de fleste stadigvæk ønskede, at pølsen var 

rød, mens andre kritiserede farvestoffer 
for at være madsminke

a jeg var barn i 80’erne, kunne man dø af 
mange ting. Hvis man slugte flere stykker 
bobletyggegummi, ville man dø. Ens tarme 
ville simpelthen klistre sammen. Man kunne 

også dø af at gå ud og bade lige efter, man havde spist. 
Og man ville helt sikkert dø med det samme, hvis no-
gen slog en i tindingen. Men farligst af alt var syre-
regn og farvestoffer. Sy-
reregn var regn fyldt 
med forurening, der kun-
ne gøre en syg og måske 
lave huller i regntøjet. 
Derfor var det kun for vo-
vehalse at åbne munden 
og fange regndråber, når 
det regnede.

Farvestofferne var om-
spundet af stor mystik, 
og vi børn vidste, at hvis 
vi fik mange farvestoffer, 
ville vi blive hyperaktive 
og få kræft. Men slogans 
som »Klar besked om 
klar cola« og »Brugsens 
cola den er klar« gjorde, 
at vi børn kunne ånde 
lettet op og alligevel få os 

en tår sodavand 
med god sam-
vittighed! 

Farver eller ej. 
Den klare cola 
kom på det dan-
ske marked for 
første gang i be-
gyndelsen af juli 
1976, da FDB i 
samarbejde med 
Harboebryggerierne fjernede den ammonierede ka-
ramel fra Brugsens egen cola. Målet var, at forbruger-
ne skulle kunne vælge farvestoffer til eller fra. Lev-
nedsmiddelinstituttet havde forinden krævet, at pro-
ducenterne skar ned på farvestoffer i blandt andet 
cola og russisk salat.

»Det er en ret smal sag at fjerne farvestoffet. Cola-
smagen skal blot justeres en smule. Af endnu ukendte 
grunde skal der lidt mere aromastof i den farveløse 
for at give samme smagsfylde,« sagde udviklingschef 
for den klare cola Morgens Grandborg i juli 1976 til 
Politiken. 

Allerede tre måneder tidligere havde FDB lanceret 
en farveløs orange- og lemonsodavand, som solgte 
forbløffende godt.

D
Nej tak til farver
Coop går stadigvæk forrest i 
kampen mod farvestoffer.
I mange år har Coop holdt 
fødevarer i egne varemærker 
fri for azo-farver. Årsagen 
har været, at stofferne hos 
visse forbrugere kan give 
overfølsomhedsreaktioner. 
Og siden 2008, hvor det kom 
frem, at azo-farver og quino-
lingult også kunne give børn 
reaktioner på adfærdsmøn-
ster, har Coop bandlyst disse 
farvestoffer i både egne va-
remærker og i produkter til 
børn, som sælges i leveran-
dørernes mærker. Farvestof-
ferne er lovlige at anvende, 
men Coop ønsker ikke at til-
byde kunderne varer med så 
problematiske farvestoffer.

Den klare 
Cola retur-
nerer for en 
stund i 
anledning af 
Coops 
150-års  
jubilæum



TILBUDDET GÆLDER FRA DEN 1. NOVEMBER T.O.M. DEN 31. NOVEMBER 2016

DISCOVER AWARD  
WINNING GIN

ALKOHOL BØR NYDES  MED OMTANKE

   70 cl

11995 
Ltr.- pris kr. 171,42

Tanqueray London Dry Gin  
er en unik premium gin,  

som foretrækkes af bartendere  
over hele verden. De nøje 
udvalgte ingredienser som 

enebær, kvan og koriander gør 
Tanqueray London Dry gin til  
en perfekt base i Dry Martini  

og andre ginbaserede cocktails 
og longdrinks.
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Slut med at pynte. Etnolog og madhi-
storiker Frederikke Heick fortæller om 
70’erne, at årtiet var et sandt gastrono-
misk lavpunkt i dansk madhistorie:

»Der er ikke meget godt at sige om 
denne tid. Det var en fattig tid, og ma-
den blev noget beige, brun og kedelig.«

I modsætning til 50’erne og 60’erne, 
hvor maden godt måtte være flot, og 
mange kogebøger bød på opskrifter 
med tilsat farve, så ærterne kunne blive 
helt grønne og dressingen flot gul, skul-
le mad i 70’erne være nem og billig. 
Samtidig begyndte folk også at interes-
sere sig for sundhed. Derfor blev der gjort op med at 
pynte på alting. Det bliver mere og mere mainstream, 
at man ville tilbage til det naturlige og det rene. Kvin-
derne skulle gå uden bh, og maden skulle også være 
naturlig. Det var et oprør mod det, der var før.

»Dengang var det nok at fjerne farvestofferne, så 
troede man, det var sundt. I dag er vi klogere og langt 
mere mistænksomme og bevidste, end man var, da 
sundhedsdebatten stadig var i sin vorden,« siger Fre-
derikke Heick.

Colaen uden farvestof er en idé, mange har svær-
met for. Også de store colagiganter har haft en klar 
cola på gaden. Pepsis Crystal og Coca Colas Clear var 
at finde på hylderne en kort periode, men de indstil-
lede hurtigt produktionen igen.

Albinocola. EFSA (European Food Safe-
ty Authorithy) har en mistanke om, at 
store mængder af den karamelfarve, der 
bruges i cola, kan have en negativ ind-
virkning på immunsystemet.

»Men med de fastsatte mængder, der 
er tilladt i dag, vil der ikke være nogen 
mistanke om skadepåvirkninger,« si-
ger Vibeke Vines Østergaard, fødeva-
repolitisk medarbejder i Forbrugerrå-
det TÆNK.

Den klare cola mistede terræn op gen-
nem 90’erne, og da vi nåede til 00’erne, 
var det kun bryggeriet Frem, der produ-

cerede klar cola. De havde svært ved at få den solgt og 
omdøbte den blege vand til Albinocola. Det blev den 
ikke mere populær af, og de måtte ændre navnet til-
bage til Klar cola. I 2012 stoppede produktionen helt. 
Indtil i 2014, hvor lokalradioen VLR i Vejle lavede en 
kampagne for at få den klare cola tilbage, og Frem-
bryggeriet forbarmede sig over klar cola-entusiasterne 
og lavede en særfremstilling på 10 kasser.

I november 2016 får Coop i anledning af sit 150 års-
jubilæum fremstillet cirka 250.000 klare colaer. Med 
den søde klare væske kan man tage en tur tilbage til 
70’erne eller 80’erne, hvor håret var permanentet, El-
ton John kom på kassettebånd, Elkjær og Arnesen var 
gulddrengene, og en kasse klar cola i Brugsen kostede 
20,75. •

Utrolig 
populær 

blandt de 
unge, hed 
det blandt 

andet i 
annoncen i 

1977

Den er jo  
ikke sund
Ikke alle var begejstrede for 
den klare cola. En gruppe fra 
miljøbevægelsen Noah skrev 
i 1981 således i Samvirke: 
»Selvfølgelig er det et frem-
skridt at fjerne farven fra so-
davanden, men det beret-
tiger ikke til at kalde colaen 
»alternativ«. Man tror, at det 
nu er sundt at drikke cola.«

Kilde: Samvirke 1976: »Farver er til 
at tegne og male med. De er ikke til 
at putte i munden og i maden«



Fantastisk farvefanger
Virker som magnet på overskydende farve og snavs fra vasketøj

Der er altid er en vis mængde farve og snavs som vaskes ud af tøjet 
og dermed risikerer du, at det sætter sig på andre tekstiler. 
De nye Dr. Beckmann Colour & Dirt Collector klude med microfibre, virker 
hurtigere og bedre end nogensinde før og beskytter mod misfarvninger.  

Se mere på  www.dr-beckmann.dk

Kluden kan bruges ved alle temperaturer og til alle typer tekstiler. Bland blot vasketøjet 
og undgå dermed at vaske halve maskinfulde.

 2stk.kun 45 kr. 
i hele november 

i Kvickly og SuperBrugsen

Samvirke_203x275_splash_til_højre.indd   1 07/10/16   12.31



40            J U N I  2 0 1 6    S A M V I R K E . D K

I N T E R V I E W 

»Jeg hader autoriteter. Lærere, 
chefer og politi, der fortæller mig, 
hvad jeg skal. Jeg går helt kold og i 
forsvarsposition med det samme. 
Jeg tror, det er derfor, jeg har været 
selvstændig det meste af mit liv,« 
siger Claus Holm
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Claus Holm. Han startede fra bunden og 
blev mesterkok. Så dykkede han igen, og 
siden har han holdt sig fra tinderne. Nu 
lever han af at dele ud af sin genfundne 

kærlighed til maden og livet  

KOKKEN 
DER VENDTE 

PÅ EN 
TALLERKEN

TEKST: EMMA LIBNER  • FOTO: KEN HERMANN

an er kendt som hurtigtalende 
lige-ud-ad-landevejen-kok i Go’ 
Morgen Danmark og Go’ appetit 
på TV2, hvor han siden 2007 er 
tonet frem på skærmen med den 

ene velsmagende ret efter den anden. Så 
snart kameraet ruller, er Claus Holm kon-
gen af køkkenet og bærer sin sixpence 
som en krone, men under facaden føler 
han sig sjældent som den bedste. Snarere 
tværtimod. 

Han indleder mange af sine sætninger 
med: »Jeg har et motto«, men særligt ét ord 
går igen, ikke bare i løbet af de timer, jeg 
tilbringer med ham, men i hele hans liv. 
»Bum«. Det lille lydord kom til ham første 
gang, han stod i TV2’s køkken på hovedba-
negården og mærkede, hvordan håndfla-
derne blev fugtige i takt med, at han ikke 
rigtig vidste, hvad han skulle sige til ka-
meraet, der blev ved med at stirre på ham. 
I stedet for at gå i stå brugte han de tre 
bogstaver til at komme videre. 

»Bum, sådan skal den skæres«, »bum, så 
blev vi færdige med det«, »bum, videre«. 

Kollegerne på programmet kunne godt 
se det sjove i det lille ord, og i dag er »bum« 
ikke længere kun lyden af den 46-årige 
koks nervøsitet, det er også blevet Claus 
Holms varemærke, som du finder skrevet 
på alt fra Holms egne marinader, marmela-
der og krydderiblandinger til bagsmækken 
på hans hvide Volkswagen Multivan.   

Det er i selvsamme varevogn, at Claus 
Holm giver sit interview til Samvirke en 
tidlig mandag aften på en tur fra Herning 
til Nyborg. Bilen, der har pornoagtige røde 
sæder, er praktisk talt hans hjem i de fleste 
vågne timer. 6000 kilometer bliver det i 
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FØDT
1970 i Vejle PRAKTIK

Er i erhvervspraktik 
på Café Florentine i 
Skive i 1985

fremtid

1970

UDLÆRT 
Bliver færdigudlært 
kok i 1989

Forpagter af  
Valdemars Slot   

i 2006

2012-13: 
Fast kok på Go’ 
Appetit på TV2 

KAIRO OG 
ZÜRICH

1992: Souschef på 
Hotel Helnan i Kairo
1993-94 souschef 

på Sonnental i 
Zürich

  

2017:  Bogen  
Kniven, gaflen og  
resten udkommer

Bliver i 1997  
selvstændig med  
restaurant Gaasen i 
Svendborg

COOP
Arbejder fra 2014 
sammen med Coop 
om at udbrede  
Madmanifestet

Claus J. Holm Aps 
optages i Chaîne 
des Rôtisseurs i 
2016 – en ver-
densomspæn-

dende forening for 
gastronomi 

Claus Holms 
Volkswagen Multivan er 

altid fyldt med 
smagsoplevelser, som 

han deler ud af på sin 
færd rundt i landet

Produktserie  
Holm by Karlsen  

udkommer i 
 2013-14

gennemsnit til hver måned. Her får du 
kokkens historie på de 176 kilometer, 
jeg nåede at tilbringe med ham på de 
jysk-fynske motorveje. 

Uden en far. Et nyt år var netop skudt i 
gang, da Claus Holm som tiårig fik be-
skeden om, at hans far var blevet ind-
lagt med et forkalket hjerte og leverpro-
blemer. Faderen var en »ordentlig 
brumbasse«, der arbejdede om natten 
på det lokale bomuldsspinderi, og mel-
dingen fra hospitalet var, at der ikke var 
meget at gøre. John Holms liv gik i stå 
ved hans 46. år. Tilbage stod Claus 
Holm som den ældste i en søskendeflok 
på fire med en mor, der pludselig måtte 
knokle ekstra på tyggegummifabrik-
ken i Vejle for at kunne forsørge sin fa-
milie. Turen fra familiens hus og ned til 
Vejle kirkegård, som Claus Holm havde 
gået så mange gange før, blev aldrig den 
samme igen. I stedet for tagfat under 
trætoppene blev det en tur, som Claus 
Holm gik, når livet gjorde ondt, og han 
havde brug for sin far at tale med.

»Jeg tror ikke, at ret mange voksne tæn-
ker på, hvad der foregår inde i børns ho-
veder, når deres forældre dør. Det er, som 
om tingene bare bliver taget fra dig, og 
du tænker: »Hvad skal jeg så?« Det er jo 
ikke meningen med livet som barn, det 
er mor og far, der skal passe på dig, indtil 
du bliver stor nok,« siger Claus Holm. 

Han husker, hvordan han plejede at 
ligge på sin fars mave, når der var Tips-
Lørdag i fjernsynet. Det var herfra, han 

så sin allerførste fodboldkamp, og her-
fra han hørte den hypnotiske lyd af 
Danmarks Radios gongong, hver gang 
Liverpool scorede et mål mod Manche-
ster United. 

Kun én gang i løbet af Claus Holms 
opvækst råbte faderen ad sin ældste søn. 
Det skete, dengang moderen skulle til 
banko, og lille Claus reagerede ved at 
hænge ud ad vinduet og råbe og skrige 
efter hende. Han var bange for, at hun 
ikke ville vende hjem igen, ligesom store 
Claus er den dag i dag, når hans kone 
Anne rejser alene med sine veninder.

Claus Holm beskriver generelt sit 
barnlige jeg som en eftertænksom fyr 
med masser af temperament, der ikke 
blev bedre af faderens pludselige død. 
Måske netop derfor følte den unge 
Claus Holm sig draget mod kokkefaget, 
da han som 15-årig trådte ind på Café 
Florentine i Skive, hvor han kort efter 
begyndte i erhvervspraktik. 

»Når man står der uden en far, så leder 
man ubevidst efter en mandlig rollemo-
del, og dem er der masser af i sådan et 
køkken. Det kan godt være, at jargonen i 
køkkenet er hård, men der bliver faktisk 
passet på dig,« siger Claus Holm. 

Selv er han en mand med grove træk 
og en stor mave som sin far. En mave, han 
ganske vist passer på ikke bliver større, 
nu da han selv har rundet de 46 år, for 
Claus Holm er ikke mæt på livet endnu.  

Skæbnesvanger bearnaise. Efter prak-
tikken på Café Florentine begyndte 

Stifter i 2001  
cateringfirmaet  
Sans & Samling

Gifter sig med med  
Anne i 2002

TV2 
Fra 2007 fast kok på 
Go’morgen Danmark

BØGER 
Skriver i 2007 sin  

første  kogebog  
Fynske fristelser. 

Har siden udgivet 
flere  titler  herunder 

Mænd i køkkenet 

Vi vil hermed gerne invitere dig til at deltage i en fascinerende 5-stjernet studierejse til middelhavsøen Cypern, hvor der altid er masser af sol. Du vil opleve skøn natur og spændende kultur, mens du vandrer i 
apostlenes og korsriddernes fodspor, samt ikke mindst Nikosia, Europas sidste delte hovedstad, det kristne kloster Skt. Barnabas og det imponerende fæstningsanlæg i Kyrenia. På programmet står desuden det 
skønne Bellapais-kloster samt de antikke og magiske byer Salamis og Soli. Glæd dig til betagende landskaber, sydlandsk livsglæde og moderne 4- og 5-stjernede hoteller.

   Flyrejse tur/retur til Ercan/Cypern med 3040,– DKK 2

velanset fl yselskab, ingen lufthavnstillæg, 
inkl. transport lufthavn – hotel – lufthavn

  7 overnatninger på udvalgte  2050,– DKK 2

4- og 5-stjernede hoteller (national standard), 
7x stor morgenbuffet

   Rundrejse i moderne busser med klimaanlæg, 1000,– DKK 2

veluddannede dansk- eller engelsktalende rejseledere
   Spændende studierejse med gammel højkultur, 

hellige apostle og verdensberømte korsriddere! 1200,– DKK 2

Glæd dig til super spændende udfl ugter inkl. entré 
(ved programsatte seværdigheder). Du skal bl.a. opleve:
• Nicosia  • Bellapais • Den antikke by Soli
• Famagusta • Miniatureparken • Gecitköy-dæmningen
 • Kyrenia • Mamas-kirken • Den antikke by Salamis

   Lægevagt døgnet rundt

 Samlet pris pr. person 7290,– DKK 2

 Rabat pr. person – 6000,– DKK 2

 Fordelspris pr. person fra kun 1290,– DKK1

3040,– DKK

2050,– DKK

1000,– DKK

1200,– DKK

7290,– DKK 
Tilkøbsydelser til særpris:
Nydelsespakke: Pakken indeholder halvpension med 
stor aftenbuffet med internationale specialiteter hver dag:
kun 1000,– DKK pr. person i stedet for 1300,– DKK2 
(kan købes efter ankomsten)
kun 1000,– DKK pr. person i stedet for 1300,– DKK

Rabat pr. person

6000,– DKK2

 

En af de mest populære studierejser blandt danskerne !

Inkluderet i prisen:

Kyrenia

8 dages 5-stjernet studierejse Cypern
Gammel højkultur, hellige apostle og verdensberømte korsriddere

Kyrenia
INKLUDERET

INKLUDERET

Famagusta

INKLUDERET

Den antikke 
by Salamis

INKLUDERET

Bellapais

INKLUDERET

4- og 5-stjernede
hoteller

Nicosia

Spændende udfl ugter (inkluderet):
•  Nikosia – den sidste delte hovedstad i Europa. Prægtigt osmannisk 

karavanserei (entré inkluderet) og betagende Selimiye-moské 
(entré inkluderet)

•  Famagust: malerisk havneby
•  Det antikke Salamis (entré inkluderet) – tidligere romersk by. 

Udgravningssted med bl.a. ruinerne af  gymnasium og thermerne
•  Skt. Barnabas-klosteret (entré inkluderet) – opkaldt efter den 

cypriotiske apostel, martyr og helgen Barnabas
•  Skt. Nikolaus-katedral (entré inkluderet), også kendt som Lala 

Mustafa Pascha-moskéen. Anses for at være et af de ypperligste 
eksempler på gotisk arkitektur på Cypern.

•  Kunsthåndværk på traditionelt tæppeværksted
•  Kloster Bellapais (entré inkluderet) – et gotisk mesterværk. 

Fantastisk beliggenhed i Pentadaktylos-bjergene med fl ot udsigt 
over Kyrenia. 

•  Miniaturepark (entré inkluderet) – de 15 vigtigste attraktioner på 
Cypern i miniformat

•  Kyrenia – idyllisk havneby med gammel havn, imponerende 
fæstningsanlæg (entré inkluderet) og historisk skibsvrag, der 
rummer et museum (entré inkluderet)

•  Håndværkstraditioner 
i hhv. en smykke- og 
læderfabrik

•  Gecitköy-dæmningen 
– besøg & informationer 
om et projekt, der skal løse problemer omkring knappe 
vandressourcer

•  Det antikke Soli (entré inkluderet) – imponerende 
udgravningssted med basilika og teater

•  Mamas-kirken (entré inkluderet) – meget seværdig kirke 
med fl otte freskoer

INKLUDERET

Palma
M a l l o r c a

Lluchmayor

0
50 km

Soli

Gecitköy Bellapais

Salamis

Famagusta
Nicosia

Ercan

Kyrenia

N o r d c y p e r n

Lufthavne Billund København
Lufthavnstillæg pr. pers. 350,– DKK 0,– DKK 450,– DKK 0,– DKK
Afrejsedage fr ma

Rejsetidspunkter Januar '17
(09. – 30.01.) #

Februar '17
(03. – 13.02.) #

Februar '17
(17. – 27.02.) #

Marts '17
(03. – 13.03.)

Marts '17
(17. – 31.03.)

April '17
(03. - 28.04.) #

Sæsontillæg pr. pers. 0,– DKK + 400,– DKK + 600,– DKK + 800,– DKK + 1100,– DKK + 1500,– DKK

Der kræves ingen visum ved indrejsen til Nordcypern. Ved grænseovergangen udstedes automatisk et gratis besøgsvisum, der gælder i 90 dage. 
Desuden skal du medbringe pas eller ID-kort, der som minimum skal være gyldigt i den tid, opholdet varer. Det anbefales dog, at ID-kortet eller 
passet er gyldigt i mindst 6 mdr. ved indrejsen. Yderligere informationer på: http://mfa.gov.ct.tr/consular-info/visa-regulations/
1  Prisen gælder fra den 09.01. – 27.01.2017. I forbindelse med andre afrejsedatoer påregnes sæsontillæg som angivet i tabellen. Pris ved 

indkvartering i dobbeltværelse. Ved modtagelse af den skriftlige booking bekræftelse forfalder 20 % af rejseprisen til betaling. Det resterende 
beløb betales senest 35 dage før afrejsen. Rejsen er udelukkende beregnet for individuelt rejsende og gælder kun for tilbuddets modtagere og 
ledsagende personer, der har nået myndighedsalderen. For rejsen gælder TSS rejsevilkår, der kan rekvireres hos vores rejsehotline. Se også på 
www.tss-travel.dk. Billederne i brochuren er medtaget som eksempler. Bemærk venligst at såfremt antallet af tilmeldte til pakkerejsen 28 dage 
før påbegyndelsen af pakkerejsen er mindre en 15, vil pakkerejsen blive afl  yst.

2  TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 7290,– DKK på www.tss-travel.dk. Prisen for nydelsespakken relaterer til vores tyrkiske 
samarbejdspartners normale pris (www.nbktouristic.com).

3 Ikke indeholdt i pakkeprisen.
4  TSS Travel Service Scandinavia AS og RSD Reise Service Deutschland er del af en europæisk rejsekoncern, der tilrettelægger rejser for kunder fra 

fl ere europæiske lande. Undersøgelsen blev gennemført med personer, der rejste med TSS/RSD i 2014/2015. Kommentarerne stammer fra kunder, 
der har rejst med vores virksomhedsgruppe.

5 Ferietillæg p.p.: 360,– DKK.
TSS er medlem af den danske Rejsegarantifond. Medlemsnummer: 2505.

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 18.00, Lørdag kl. 9.00 – 15.00
Rejsearrangør: TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service Scandinavia AS, 
Norge Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, CVR-nr. 32298656, 
Brønnøysundregistrene 999331939

SAM95701Din fordelskode!

80 25 08 84

INKLUDERET

1290,–DKK 1 pr. person
i stedet for  7290,–7290,–DKK 2

Alt inkluderet! Fordelspris for 
SAMVIRKES læsere fra kun

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 18.00, Lørdag kl. 9.00 – 15.00
Rejsearrangør: TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service Scandinavia AS, 
Norge Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, CVR-nr. 32298656, 

Det mener kunderne
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Interview med 14.719 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i 2014/2015

« »

København

Obs! Vi betaler alle

lufthavnstillæg for dig!

Til dig som læser af SAMVIRKE !

kun1290,–fra
pr. pers.

DKK 1

Samlet pris  7290,–
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DKK 27290,–
DKK 2

1290,

Pris for 
SAMVIRKES læsere
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Vi vil hermed gerne invitere dig til at deltage i en fascinerende 5-stjernet studierejse til middelhavsøen Cypern, hvor der altid er masser af sol. Du vil opleve skøn natur og spændende kultur, mens du vandrer i 
apostlenes og korsriddernes fodspor, samt ikke mindst Nikosia, Europas sidste delte hovedstad, det kristne kloster Skt. Barnabas og det imponerende fæstningsanlæg i Kyrenia. På programmet står desuden det 
skønne Bellapais-kloster samt de antikke og magiske byer Salamis og Soli. Glæd dig til betagende landskaber, sydlandsk livsglæde og moderne 4- og 5-stjernede hoteller.

   Flyrejse tur/retur til Ercan/Cypern med 3040,– DKK 2

velanset fl yselskab, ingen lufthavnstillæg, 
inkl. transport lufthavn – hotel – lufthavn

  7 overnatninger på udvalgte  2050,– DKK 2

4- og 5-stjernede hoteller (national standard), 
7x stor morgenbuffet

   Rundrejse i moderne busser med klimaanlæg, 1000,– DKK 2

veluddannede dansk- eller engelsktalende rejseledere
   Spændende studierejse med gammel højkultur, 

hellige apostle og verdensberømte korsriddere! 1200,– DKK 2

Glæd dig til super spændende udfl ugter inkl. entré 
(ved programsatte seværdigheder). Du skal bl.a. opleve:
• Nicosia  • Bellapais • Den antikke by Soli
• Famagusta • Miniatureparken • Gecitköy-dæmningen
 • Kyrenia • Mamas-kirken • Den antikke by Salamis

   Lægevagt døgnet rundt

 Samlet pris pr. person 7290,– DKK 2

 Rabat pr. person – 6000,– DKK 2

 Fordelspris pr. person fra kun 1290,– DKK1

3040,– DKK

2050,– DKK

1000,– DKK

1200,– DKK

7290,– DKK 
Tilkøbsydelser til særpris:
Nydelsespakke: Pakken indeholder halvpension med 
stor aftenbuffet med internationale specialiteter hver dag:
kun 1000,– DKK pr. person i stedet for 1300,– DKK2 
(kan købes efter ankomsten)
kun 1000,– DKK pr. person i stedet for 1300,– DKK

Rabat pr. person

6000,– DKK2

 

En af de mest populære studierejser blandt danskerne !

Inkluderet i prisen:

Kyrenia

8 dages 5-stjernet studierejse Cypern
Gammel højkultur, hellige apostle og verdensberømte korsriddere
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Spændende udfl ugter (inkluderet):
•  Nikosia – den sidste delte hovedstad i Europa. Prægtigt osmannisk 

karavanserei (entré inkluderet) og betagende Selimiye-moské 
(entré inkluderet)

•  Famagust: malerisk havneby
•  Det antikke Salamis (entré inkluderet) – tidligere romersk by. 

Udgravningssted med bl.a. ruinerne af  gymnasium og thermerne
•  Skt. Barnabas-klosteret (entré inkluderet) – opkaldt efter den 

cypriotiske apostel, martyr og helgen Barnabas
•  Skt. Nikolaus-katedral (entré inkluderet), også kendt som Lala 

Mustafa Pascha-moskéen. Anses for at være et af de ypperligste 
eksempler på gotisk arkitektur på Cypern.

•  Kunsthåndværk på traditionelt tæppeværksted
•  Kloster Bellapais (entré inkluderet) – et gotisk mesterværk. 

Fantastisk beliggenhed i Pentadaktylos-bjergene med fl ot udsigt 
over Kyrenia. 

•  Miniaturepark (entré inkluderet) – de 15 vigtigste attraktioner på 
Cypern i miniformat

•  Kyrenia – idyllisk havneby med gammel havn, imponerende 
fæstningsanlæg (entré inkluderet) og historisk skibsvrag, der 
rummer et museum (entré inkluderet)

•  Håndværkstraditioner 
i hhv. en smykke- og 
læderfabrik

•  Gecitköy-dæmningen 
– besøg & informationer 
om et projekt, der skal løse problemer omkring knappe 
vandressourcer

•  Det antikke Soli (entré inkluderet) – imponerende 
udgravningssted med basilika og teater

•  Mamas-kirken (entré inkluderet) – meget seværdig kirke 
med fl otte freskoer
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(03. - 28.04.) #

Sæsontillæg pr. pers. 0,– DKK + 400,– DKK + 600,– DKK + 800,– DKK + 1100,– DKK + 1500,– DKK

Der kræves ingen visum ved indrejsen til Nordcypern. Ved grænseovergangen udstedes automatisk et gratis besøgsvisum, der gælder i 90 dage. 
Desuden skal du medbringe pas eller ID-kort, der som minimum skal være gyldigt i den tid, opholdet varer. Det anbefales dog, at ID-kortet eller 
passet er gyldigt i mindst 6 mdr. ved indrejsen. Yderligere informationer på: http://mfa.gov.ct.tr/consular-info/visa-regulations/
1  Prisen gælder fra den 09.01. – 27.01.2017. I forbindelse med andre afrejsedatoer påregnes sæsontillæg som angivet i tabellen. Pris ved 

indkvartering i dobbeltværelse. Ved modtagelse af den skriftlige booking bekræftelse forfalder 20 % af rejseprisen til betaling. Det resterende 
beløb betales senest 35 dage før afrejsen. Rejsen er udelukkende beregnet for individuelt rejsende og gælder kun for tilbuddets modtagere og 
ledsagende personer, der har nået myndighedsalderen. For rejsen gælder TSS rejsevilkår, der kan rekvireres hos vores rejsehotline. Se også på 
www.tss-travel.dk. Billederne i brochuren er medtaget som eksempler. Bemærk venligst at såfremt antallet af tilmeldte til pakkerejsen 28 dage 
før påbegyndelsen af pakkerejsen er mindre en 15, vil pakkerejsen blive afl  yst.

2  TSS tilbyder særprisen i forhold til den normale pris på 7290,– DKK på www.tss-travel.dk. Prisen for nydelsespakken relaterer til vores tyrkiske 
samarbejdspartners normale pris (www.nbktouristic.com).

3 Ikke indeholdt i pakkeprisen.
4  TSS Travel Service Scandinavia AS og RSD Reise Service Deutschland er del af en europæisk rejsekoncern, der tilrettelægger rejser for kunder fra 

fl ere europæiske lande. Undersøgelsen blev gennemført med personer, der rejste med TSS/RSD i 2014/2015. Kommentarerne stammer fra kunder, 
der har rejst med vores virksomhedsgruppe.

5 Ferietillæg p.p.: 360,– DKK.
TSS er medlem af den danske Rejsegarantifond. Medlemsnummer: 2505.

Ring gratis nu for at sikre dig din ønskedato:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 18.00, Lørdag kl. 9.00 – 15.00
Rejsearrangør: TSS Danmark, Filial af TSS Travel Service Scandinavia AS, 
Norge Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, CVR-nr. 32298656, 
Brønnøysundregistrene 999331939
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Norge Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K, CVR-nr. 32298656, 

Det mener kunderne

Testresultat: 12

Pålidelighed / Venlighed / Kompetence

Interview med 14.719 personer 
gennemført af TSS/RSD4 i 2014/2015

« »

København

Obs! Vi betaler alle

lufthavnstillæg for dig!

Til dig som læser af SAMVIRKE !

kun1290,–fra
pr. pers.

DKK 1

Samlet pris  7290,–
Fordelspris 6000,–

DKK 27290,–
DKK 2

1290,

Pris for 
SAMVIRKES læsere

95701_Samvirke_Zypern_203x275_ANZ.indd   1 06.10.16   13:08



I N T E R V I E W 

44            N O V E M B E R  2 0 1 6    S A M V I R K E . D K

5  H U R T I G E
Hvad tror du 
på?
Det er vigtigt at 
tro på noget. Jeg 
bærer et kors 
og en buddha, 
fordi jeg tror på 
begge dele. Og 
så tror jeg på, at 
hvis man tænker 
positive tanker, 
så sker det 
positive.   

Hvilken ret er 
du?
Jeg er nok 
en simreret, 
for sådan en 
simreret kan 
godt virke brutal 
at se på, men 
når man tager 
en bid af den, 
så er der meget 
mere at komme 
efter. Folk tror, at 
jeg er arrogant, 
men jeg har 
bare en kantet 
facon. Indeni er 
jeg en lille blød 
følesmølf.   

Hvornår har du 
sidst grædt?
Jeg græder tit. 
Anne og jeg har 
lige holdt en 
kærlighedsfest 
for at vise vores 
venner, at 
kærlighed findes, 
og den er værd at 
kæmpe for. Der 
blev jeg enormt 
rørt.

Hvem ser du 
op til?
Søren Gericke. 
Han støtter mig 
meget, er du 
sindssyg. Jeg 
elsker den mand 
overalt på jorden. 

Hvad vil du 
huskes for?
Ham, der sagde, 
at det ene ikke 
udelukker det 
andet. Man kan 
godt lave en 
frysepizza den 
ene dag og så 
en god simreret 
den anden uden 
at være et dårligt 
menneske. 

 Anne prøvede med 
alt, hvad hun kunne, at 

stoppe mig, men jeg 
tonsede bare derudad

Claus Holm på grundforløbet på levnedsmid-
delskolen i Holstebro. Her arbejdede han om 
aftenen som piccolo og opvasker, hvor han på 
tæt hold kunne observere, når kokkene knok-
lede, så sveden piblede frem gennem de tyk-
ke kokkejakker. Én af dem var køkkenchef 
Hans Ostersen, en mand, som Claus Holm 
syntes så skræmmende stor ud. Ikke desto 
mindre takkede Claus Holm omgående ja, da 
hr. Ostersen en aften spurgte, om Claus ville 
begynde i kokkelære hos ham.

»Det var fedt, hold kæft, det var fedt. Men 
også hårdt, for det var ikke sådan noget, hvor 
man kom og sagde, at nu har jeg to overar-
bejdstimer,« siger Claus Holm, der ofte mød-
te ind på restauranten klokken seks om mor-
genen og gik, når den sidste mand var gået. 

Én af de aftener, han husker tydeligst fra 
sin læretid, var en aften, hvor kokkene sved-
te lidt mere end normalt. Bestillingerne væl-
tede ind fra restauranten, og Hans Ostersen 
hev sin unge kokkeelev ind på »klaveret«, 
som kokkene kalder komfuret. For en ung 
knægt som Claus Holm svarer det sådan cir-
ka til at få Nobels fredspris eller blive slået til 
ridder af Dannebrog. Det var stort, og endnu 
større blev det, da hr. Ostersen brølede: »Ju-
lius, du pisker bearnaise!« Claus Holm vidste 

godt, hvad dét 
betød, for Juli-
us var hans 
mellemnavn. 
Lyden af hans 
navn på køk-
kenchefens læ-
ber gav et sæt i 

ham og spredte en følelse af lige dele angst 
og begejstring.           

»... Så skilte den bare, den lortebearnaise,« 
sukker Claus Holm. Hans Ostersen greb 
straks ind og råbte: »Flyt dig, du er uduelig!« 
men Claus Holm kiggede bare på ham med 
sine skelende øjne og sagde: »Hr. Ostersen, 
den her skal jeg nok klare.« 

Og så fik han lov at piske, som gjaldt det 
hans liv, og gæsterne i restauranten fik til 
slut deres bøf bearnaise. 

Kokken fra helvede. Ti år senere var det Claus 
Holm selv, der som køkkenchef tog elever 
ind, da han som 27-årig købte sin egen restau-
rant med hustruen Anne. Udadtil blev Gaa-
sen i Kullinggade i Svendborg hurtigt beryg-
tet for sin haute cuisine, men indadtil var det 
køkkenchefens vanvittige temperament, der 

fik snakken til at gå. Den dag i dag står 
tiden som restauratør på mange måder 
som en skamplet på Claus Holms CV, og 
når han tager ud og holder foredrag, 
bruger han ofte et par minutter på at 
dvæle ved netop de år. 

»Der er jo nogle af mine gamle elever, 
der hader mig den dag i dag, og det kan 
jeg sagtens forstå, jeg var jo syg i hove-
det. Jeg skammer mig stadig,« siger 
Claus Holm. 

Dengang havde han kun ét mål, og 
det var at blive Danmarks bedste kok 
og få tre stjerner i den Danske Spise-
guide. Alt andet, hvad enten det var 
venskaber, kærligheden eller spørgs-
målet om, hvorvidt restauranten over-
hovedet kunne løbe rundt økonomisk, 
var lige meget. Når Claus Holm mødte 
på arbejde, var det med idéen om, at alt 
skulle være perfekt, og blev det ikke 
det, kunne han eksplodere i et raserian-
fald, som han i dag godt er klar over 
ikke hørte nogen steder hjemme. Når 
han var allermest opfindsom, tegnede 
han tegninger for at få sine elever til at 
forstå hans geni, men lige lidt hjalp det. 

»Jeg var aldrig tilfreds,« siger han. 
»Jeg skulle bare have de tre stjerner, og 
Anne, hun prøvede med alt, hvad hun 
kunne, at stoppe mig, men jeg tonsede 
bare derudad.«

Selv ænsede Claus Holm det ikke på 
noget tidspunkt, men i forsøget på at nå 
stjernerne blev han en anden. Så meget, 
at han efter eget udsagn blev ond, så 
snart han trak i kokkejakken. Ensomhe-
den holdt han i skak ved at gå på Crazy 
Daisy, når restauranten lukkede, og med 
elever, der var bange for at blive slagtet, 
hvis de modsatte sig chefen, var der altid 
garanti for selskab, hvis han spurgte, om 
nogen ville med. Når klokken blev mere 
end mange, gik Claus Holm tilbage i re-
stauranten og sov på to borde med et 
viskestykke over, indtil han vågnede og 
kunne starte forfra igen. 

»Det var et rockstjerneliv. Jeg troede, 
at jeg kunne gå på vandet, men der var 
også en bagside, når man så kom hjem 
og havde været i bad og satte sig med 
sin leverpostejmad og kolde øl og tænk-
te: »Var det nu godt nok?««

Én af dem, der for alvor mærkede 
Claus Holms dæmoner, var kokkeele-
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Vi har jo forventet, at denne gang 
får vi kniven af anmelderne, denne 

gang siger de: Nej, nu må de 
idioter tage og få sig et liv, nu gider 

vi ikke høre mere om deres 
fjollerier under bæltestedet

»De mennesker, som jeg ved, jeg 
har trådt over tæerne igennem 
tiden, dem synes jeg, at jeg har 

sagt undskyld til. Jeg ved godt, at 
jeg ikke er verdens mest perfekte 
menneske, men jeg har forsøgt at 

forbedre mig,« siger Claus Holm
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SAGT OM 
CLAUS HOLM
Morten Resen, ven og tidligere 
kollega på Go’ Morgen Danmark:
»Første gang, jeg mødte Claus, kom der 
sådan en bulderbasse ind ad døren, der på 
én og samme tid var alt for meget og helt 
fantastisk. I tv-studiet sagde han tit: »Hvis 
du skal bruge tips til en opskrift, så ringer 
du bare«. Jeg tænkte, at det skulle han jo 
sige, men da jeg så ringede til ham en lørdag 
formiddag, smed han alt, hvad han havde 
i hænderne, for at hjælpe. Det er typisk 
Claus at tænke på andre før sig selv. Claus 
er kok med alt, hvad det indebærer; han er 
brysk og hurtig på aftrækkeren, når tin-
gene brænder på. Hans højtråbende måde 
at være på bunder i, at han har et enormt 
behov for at blive bekræftet i, at han er god 
nok. Hvis han har lavet mad til 500 menne-
sker, og én kommer forbi og siger, at kødet 
var sejt, så er det det eneste, han tager med 
sig hjem. Men han er mere end god nok.«

Jørn Hjalmar Andersen, ven:
»Folk, der ikke kender Claus, kan godt 
opfatte ham som afvisende, men det er 
bare hans drive, der kommer til udtryk. Hvis 
han ikke havde det, så var det jo ikke hans 
virksomhed, så var han ikke Claus Holm. 
Jeg kender ingen, der kan komme med så 
mange nye vinkler på ting, tænke frem i tid 
og være kreativ som ham. Selvom Claus er 
tordnende travl, formår han alligevel at 
være et helt igennem hjertevarmt 
menneske bag hatten og brillerne.«

ven Louis. Louis var en kløgtig ung 
mand, der kunne lave mad, så tårerne 
pressede på i øjenkrogen, og selvom 
Claus Holm var svær at imponere, for-
måede Louis at gøre netop dét. Hvad 
Louis ikke formåede, var at holde til det 
psykiske pres, Claus Holm lagde på sine 
ansatte og særligt sine elever.

»Jeg tænkte bare, at jeg skulle knalde 
ham ned og gøre ham til den vildeste 
granitmand, så der ikke ville være no-
gen, der kunne knække ham, når han 
kom ud i den virkelige verden. Det er 
nok det dummeste, jeg nogensinde har 
gjort,« siger Claus Holm. 

Da Louis nåede et punkt, hvor han 
ikke kunne gå forbi et hjørne uden at 
vælte alting, smed han forklædet i rin-
gen og fortalte chefen, at han ønskede 
at forlade Gaasen. 

»Du kan aldrig forlade det her. Al-
drig. Det giver jeg dig ikke lov til,« lød 
svaret. Men kokkeeleven kiggede ham 
bare i øjnene og sagde: »Jeg stopper.« På 
trods af det er Louis den eneste elev fra 
»den onde tid«, som Claus Holm stadig 
har kontakt til den dag i dag.  

 
Tror på det gode. Kort efter vi passerer 
broen til Middelfart, får Claus Holm øje 
på en kvinde, der går alene i vejkanten. 
»Så du det? Hun går sgu da på bare 
tæer!« udbryder han med en fars be-
kymrede stemme. Selv har han ikke no-
gen børn, men hvis han havde, ville han 
være ligesom sin egen far, god helt ind 
til benet. Så det arbejder han på at være. 
Og så er vi tilbage ved Herning. For selv-
om Claus Holm er en arbejdshest af 
rang, har han ikke arbejdet i Herning 
denne mandag eftermiddag. Han har 
derimod besøgt en døgninstitution på 
eget initiativ, fordi han gerne vil give 
lidt igen. Med sig i bagagerummet har 
han haft tre flamingokasser fyldt med 
krydderier, kylling og friske grøntsager, 
som han har tilberedt med institutio-
nens fem unge beboere. Noget, han ef-
terhånden har gjort i fem år forskellige 
steder i landet.

»Jeg har fundet ud af, at det ikke er så 
vigtigt, om gulerødderne er lige store, 
eller om tingene ligger der, hvor de 
skal. Det, der er vigtigt, det er, at nu i 

dag er der fem mennesker, der smiler 
over hele femøren,« siger Claus Holm. 

Åbenbaringen fik han, da konen 
Anne stillede ham ultimatummet »mig 
eller restauranten« tilbage i 2006, og 
parret efterfølgende gik konkurs med 
deres firma. Da det skete, blev det hele 
for meget. 

»Jeg var helt alene. Der var ingen hjælp 
at hente hos nogen, heller ikke engang 
min kone,« siger han. 

Han tog derfor bilen og kørte til Vejle 
for at besøge den eneste, han følte, han 
havde tilbage. Her satte han sig ved sin 
fars gravsted og talte med sin far, som 
han havde gjort så mange gange før, og 
lod tvivlen og skylden skylle ind over 
sig. Først da Claus lidt senere rejste med 
Anne til Vietnam for at hele ægteska-
bet, fik han sat ord på sin elendighed af 
en anden end ham selv. Ordene skulle 
vise sig at komme fra en buddhistisk 
munk. 

»Han fortalte mig, at hvis vi alle sam-
men går ned til floden og drikker en 
kop vand, når vi er tørstige, så er der 
vand nok til alle. På det tidspunkt skul-
le jeg altid have mere end alle andre, og 
jeg ville aldrig dele med nogen. Men 
han havde jo ret,« siger Claus Holm. 

Munken svarede på spørgsmålene, 
allerede inden Claus Holm overhovedet 
fik formuleret dem i sit hoved, og det 
gjorde stort indtryk på ham. Han tog 
det derfor til sig, da munken rådede 
ham til at finde roen i sig selv før alt an-
det. Så snart Claus Holm vendte hjem 
til Danmark, opgav han stjernedrøm-
mene og mærkede, hvordan han lang-
somt blev gladere igen. I dag ejer han 
ingen restaurant, og konkurrencer hol-
der han sig for en sikkerheds skyld 
langt fra. Det betyder dog ikke, at den 
gamle Claus Holm er helt forduftet.

»Han dukker op, hvis jeg er træt og 
har kørt mig selv hårdt flere uger i rap. 
Der går længere og længere imellem, 
men jeg tror, at vi alle sammen har så-
dan én til at ligge og rode. Hvad fanden, 
jeg var i 20’erne og ville bare frem i ver-
den, jeg havde bare ikke noget at kom-
me frem med,« siger den nye Claus 
Holm.

Bum. •
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Spørg bare. Hvorfor er der ikke 
sortsnavn på kartoflerne, og hvorfor 
trykkes Samvirke i udlandet?  

DINBUTIK
REDIGERET AF FLEMMING JØRGENSEN

SPØRG 
& VIND
Hvorfor er der fejl på 
bonen? Og hvad blev 
der af den klare cola? 
Hver måned bringer vi 
læsernes spørgsmål 
videre til Coops 
indkøbere og eksperter. 

Vi trækker lod blandt 
spørgmålene, og et 
spørgsmål belønnes 
med et gavekort på 
200 kroner.

Skriv til 
spoerg@samvirke.dk  

Vinderen vil få direkte 
besked. 
Gavekortet kan bruges i 
SuperBrugsen, Kvickly, 
Dagli'Brugsen og 
LokalBrugsen.

C O O P - FA M I L I E N  B E S TÅ R  A F :

?

Hvorfor sælger Coop  
stadig engangskarklude?

Billige universalklude indeholder 
mikroplast, som ender i havene  
og i drikkevandet og i hele føde-

kæden. Hvorfor sælger Coop fortsat sådanne 
klude, når I ellers gør meget for at fjerne  
kemikalier og andre skadelige stoffer fra  
jeres produkter til gavn for miljøet?
R U T H  F U G L S A N G ,  A L M I N D 

Svar fra Malene Teller Blume,  
nonfoodkvalitetschef:
Tekstil, der helt eller delvist er lavet af 
syntetiske materialer, vil afgive mikroplast i 
form af mikroskopiske plastfibre. Plastfib-
rene kan til dels afgives til luft og indeklima, 
men de små plastfibre kan også udskilles ved 
vask. Men tekstil udgør en lille del af 
udledningen, mens hovedkilden til mikroplast 
ifølge en ny rapport er fra menneskelige 
aktiviteter. Når vi for eksempel løber, går eller 
kører en tur i en bil, slides der mikroskopiske 
plastpartikler af skosåler og dæk, som via 
regn, vandløb og rensningsanlæg ender i 
naturen. Hovedkilderne til mikroplast i 
Danmark er bildæk (60 procent), 
skibsmaling (7 procent), sko (7 
procent), vejstriber og tøj. Dertil 
kan for eksempel plastikflasker, 
plastikemballage, plastikposer m.v., der 
smides i naturen, hen ad vejen nedbrydes til 
mikroplast. Nogle ganske få kosmetiske 
varer kan indeholde mikroplast, men det 

udgør samlet set et 
meget lille problem, 
og branchen er i 
fuld gang med at 
udfase mikroplast 
fra kosmetiske 
produkter.
Selvom tekstiler med andre ord udgør 
en meget lille andel af udledning af 
mikroplast , vil vi gerne tilbyde vores 
kunder klude uden mikrofiber. fakta har 
allerede universalklude uden mikro-
plast, og disse klude er 100 procent 
bionedbrydelige, da de er lavet af 
bambus og majsfibre og ikke tilsat 
farve. De naturlige fibre i faktas klude 
har en høj sugeevne og kan bruges til 
alle typer rengøring og aftørring. Disse 
klude er også på vej til Coops øvrige 
butikker.

Månedensvinder!



?

?

Hvorfor bliver Samvirke
ikke trykt i Danmark?

Hvorfor har I flyttet trykningen af Samvirke til 
udlandet og dermed skiftet fra en dansk leveran-
dør til en udenlandsk. Burde I ikke have en for-

pligtelse til at købe dansk?
J O H N  G .  J A K O B S E N ,  O D D E R

Svar fra Karsten Kolding, Samvirkes chefredaktør:
Vi trykker lige nu Samvirke i udlandet – nærmere bestemt i 
Polen. Det er blevet resultatet af en større udbudsrunde, 
som vi gennemførte for at finde de mest fordelagtige vilkår, 
når vi ser på pris, kvalitet, teknologi, tid og miljøpåvirkning. 
Sådanne revurderinger af vores leverandør gennemfører vi 
fra tid til anden – for at sikre os, at vi får de bedste vilkår. 
Samvirke betales af Coops overskud og derfor i sidste ende 
af medlemmerne. Særligt derfor er vi forpligtet til at finde 
den bedste pris. Lige nu har vi altså fundet den i Polen. 
Samvirke har i øvrigt også tidligere været trykt i udlandet 
– sidst i Tyskland. Danske trykkerier inviteres altid med i  
vores udbud, men har altså ikke vundet i denne omgang.

Kan C Måltidsretter fryses?
Jeg er glad for Coops nye færdigretter  
i C Måltidsmarked, men er disse færdig- 
retter egnet til at blive frosset ned?
S Ø R E N  P E D E R S E N ,  A A R H U S  C

Svar fra Heidi Hansen,  
kategorichef for måltider: 
De retter, som ikke har friske og rå  
grøntsager, kan fryses.

Rekvirér dag-til-dag program for turene:

Tlf. 76 12 52 51
lisbeth@tidtilro.dk

Hverdage 09.00-16.00. Læs mere på tidtilro.dk

Teknisk arrangør: Travel Booking A/S. Tilsluttet Rejsegarantifonden nr. 930 
og medlem af Rejsearrangørforeningen (RiD)

TID TIL RO I THAILAND
Økologi, vandreture, meditation og dansk rejseleder.

Tag på en unik mindfulness-rejse til elefantøen, Koh Chang i 
det østlige Thailand.

Prisen inkluderer:
·  Fly fra Kastrup til Bangkok t/r
·  10 kg. kabinebagage (55 x 40 x 23 cm) og 1 stk. lille håndbagage
·  20 kg. indtjekket bagage (Værdi kr. 500,-)
·  Flymad - fi re måltider i alt (Værdi kr. 500,-)
·  Modtagelse i lufthavnen i Bangkok af vores danske personale
·  Transport mellem lufthavnen og retrætet i luksusbus
·  9 nætter på retrætet The Spa beliggende på tropeøen Koh Chang
·  Indkvartering i Tropical Villa med aircondition, køleskab, terrasse, samt bad og toilet
·  9 gange morgenmad (traditionel a la carte med vegetariske og raw alternativer)
·  Velkomstmiddag med tre hovedretter og dessert
·  Afslutningsmiddag med tre hovedretter og dessert
·  1 nat på 4-stjernet hotel i Bangkok inkl. aftenjazz og morgenbuffet
·  Alle måltider på retrætet tilberedes efter thailandske opskrifter og der anvendes 
udelukkende friske lokale råvarer, hvoraf de fl este dyrkes økologisk

·  Introduktion til mindfulness og meditation med dansk instruktør
·  Daglig afspænding og meditation (guidet) med dansk instruktør
·  Tre sessioner med blid mindful yoga og dansk instruktør (for alle)
·  Individuelt tilpassede opmærksomheds- og nærværsøvelser i naturen
·  Mindful vandretur til Wai Chaek Beach inkl. frokost på stranden
·  Mindful vandretur til landsbyen Salak Phet, hvor vi besøger den lokale skole
·  Mindful vandretur i det fredede mangroveområde
·  Mindful trekkingtur i junglen til Khiri Phet vandfaldet
·  Tre halvdagsture til nogle af øens mest uberørte strande, samt den populære 
turiststrand White Sands Beach med gode shoppingmuligheder

·  Dansk instruktør, thailandsk lokalguide og dansk rejseleder under hele opholdet
·  Alle skatter og afgifter forbundet med rejsen, samt bidrag til Rejsegarantifonden

12 dage med 10 nætter i Thailand. 
Afgang fra Kastrup med direkte fl y 
den 24/11, 12/01, 02/02 og 23/02.

SPECIALPRIS
F.eks. 24/11 kun kr. 13.990,-
Pris pr. person ved to personer

13.990,-

Få 
pladser
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Bliv medlem hos os, og køb dit rug-
brød og andre af dine dagligvarer i 
brugsforeningen. Når året er gået, får 
du del i overskuddet. Nogenlunde så-
dan lød det, da den første, levedygtige 
brugsforening blev stiftet i Thisted for 
150 år siden. Her i jubilæumsåret  ejer 
medlemmerne stadig brugserne sam-
men, og tanken om at dele noget af 
overskuddet er stadig helt central i en 
andelsforening som vores. Det er der-
for, du som medlem af Coop og brugs-
foreningerne får bonus, når du køber 
ind i butikkerne.

Da den første brugsforening blev 
etableret i 1866, blev medlemmernes 
del af overskuddet udbetalt i kroner 
en gang om året. Så længe behøver 
du ikke vente, hvis du er medlem af 
Coop. For et par uger siden introduce-
rede vi et nyt medlemsprogram. Hidtil 
har du optjent point, men i fremtiden 
bliver medlemmernes bonus udreg-
net i kroner og indsat på en personlig 
medlemskonto, når handlen er færdig. 
Opsparingen kan man bruge i lige den 
Coop-butik, man har lyst til, og lige 
når man har lyst.

God mad, der smager af noget, skal 
ikke kun være forbeholdt weekenden. 
Hverdagene er hver for sig også sær-
lige, og selvom man har travlt, og mad-
lavningen skal være nem, kan smagen 
godt være i højsædet. Det har vi sat 
os for i Coop – og god mad er også 
en del af vores nye medlemsprogram. 
Når du har downloadet den nye app 
Coop Medlem, kan du ikke alene betale 
med penge fra din medlemskonto, du 
får også hver dag inspiration til aftens-
maden.

En anden funktion, jeg personligt er 

meget glad for, er, at app’en gemmer dine 
kvitteringer. Så er det slut med at skulle 
huske, hvad indkøbene kostede, eller 
hvor kvitteringen er gemt, hvis man skal 
bruge den igen. App’en kan også fungere 
som medlemskort. Du holder bare din te-
lefon hen til dankortautomaten, og så har 
du registreret dine køb og kan optjene 
bonuskroner.

I de kommende uger og måneder løfter 
vi sløret for endnu flere smarte funktio-
ner og nye måder at få medlemstilbud på. 
Vores mål er, at du bliver endnu gladere 
for at være medlem af Coop – og at andre 
bliver så misundelige, at de også vil være 
med til at eje vores butik.

Nu triller 
kronerne ind på din 

medlemskonto 

Coop er en andelsforening, du som medlem ejer en del af. Lasse Bolander er Coops formand Alle mistænkelige 
plejeprodukter 
fjernet
Konserveringsmidlet 
methylisothiazolinon (MI) er 
fuldt lovligt, selvom førende 
danske forskere gennem 
flere år har advaret om, at et 
eksplosivt stigende antal 
mennesker rammes af 
kraftige, og til tider invalide-
rende, allergiske reaktioner, 
som MI mistænkes for at 
være årsag til. Nu har alle 
Coops butikker, som de 
første supermarkedskæder 
i Danmark, helt fjernet alle 
plejeprodukter, der indehol-
der MI. Det sker som led i 
Coops indsats mod »Det 
beskidte dusin«, hvor målet 
er at udfase alle mistænke-
lige kemikalier.

Masser af input  
til Irma på 
medlemsdag
Langt over 100 medlemmer 
tog Irmas medlemsbesty-
relse på ordet, da bestyrel-
sen indbød til medlemsdag 
på Dokken i København. 
Deltagerne drøftede, hvor-
dan Irma fortsat kan udvikle 
sig som Danmarks førende 
madbutik. Der var diskussio-
ner om emner som fremti-
dens fødevaremarked, bæ-
redygtig økologi, emballage 
med god samvittighed og 
Irmas medlemsdemokrati. 
50 af deltagerne meldte sig 
ved dagens slutning til at 
arbejde videre med de man-
ge ideer, som nu indgår i 
Irmas kommende strategi. 



PASAS
IN TO AUTUMN

Tilbuddet er gældende fra 01.11.2016 til og med 30.11.2016.
Der tages forbehold for udsolgte varer. Ikke alle varianter føres i alle butikker. 

35,-
Literpris 46,67

1 flaske

28006_advert-PASAS-SAMVIRKE.indd   1 25/08/2016   10.54
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D I N  B U T I K 

Succes for fakta
med unge med 
autisme
24 fakta-butikker rundt i 
landet har nu i alt 68 unge 
kursister med autisme i 
træning som en del af det 
prisbelønnede projekt »Klar 
til start«. Efter halvandet 
års skolegang og jobtræning 
i fakta-butikkerne er 16 
autister kommer i faste 
fleksjob, og yderligere tre til 
fem forventes ansat i fleks-
job inden jul. Den første til at 
gennemføre »Klar til start« 
og efterfølgende få fast 
fleksjob er 27-årige Nick 
Bojer, som er ansat i fakta 
Helsingør, hvor man har god 
gavn af hans evner som 
struktureret perfektionist. 

Minister roser 
Kvickly Stenløse
Kvickly Stenløse har nu haft 
i alt 50 flygtninge i seks 
måneders praktik for at 
lære det danske sprog og 
den danske arbejdsplads-
kultur. En flygtning er i va-
rehuset tre dage om ugen 
og på sprogskole de to øv-
rige dage. To af flygtningene 
har efterfølgende fået fast 
arbejde i butikken. Integra-
tionsminister Inger Støjberg 
var forleden på besøg i va-
rehuset og havde mange 
roser til initiativet, der nu er 
ved at sprede sig til andre af 
Coops butikker. 

Änglamark-lækkerier til hjemmelavet jul
Änglamark kommer nu med en række økologiske varer til  
julens hjemmelavede lækkerier: Änglamark marcipan og Änglamark  
chokoladeknapper i tre varianter: Mørk chokolade med 70 
procent kakao, hvid chokolade med vaniljeekstrakt og formalede 
vaniljestænger samt mælkechokolade med et kakaoindhold på 32 
procent. Änglamark marcipan består af 55 procent spanske mandler.

N Y  VA R E  P Å  V E J

Medlemsprogram 
sætter nye digitale standarder

Ny app. Med din smartphone kan du  
nu få bonus, betale, opnå rabatter og få  
inspiration til aftensmaden 
TEKST: FLEMMING JØRGENSEN 

Siden brugsen i Thisted blev stiftet 
for 150 år siden, har Coop sat nye 
standarder for madkultur, fødevare-
kvalitet, bæredygtighed, dyrevelfærd 
med meget mere. Nu gør Coop det 
igen med et helt nyt medlemspro-
gram, som gik i luften 1. oktober. 

Måske har du lagt mærke til, at du 
nu får bonus i kroner og øre, når du 
handler i Coops butikker, og ikke 
længere point. At alt nu er i kroner 
– og at du hele tiden kan bruge din 
opsparede bonus til at betale dine va-
rer med – er i sig selv en ny stor for-
del.

Medlemsapp giver nye  fordele. Den 
store fornyelse vil du finde, hvis du 
henter app'en Coop Medlem til din 
smartphone. Så har du et digitalt 
medlemskort, der åbner en ny ver-
den: 

Du kan med det samme se, hvad du 
fik i bonus for det køb, du lige har 
gjort. Du kan bruge din bonus til at 
betale for varerne ved næste køb. Du 
får hver uge en række personlige til-
bud, og du vælger selv, hvilke fem 
tilbud der passer bedst til dig. Du 
kan tjekke saldoen på din bonuskon-
to, og måske næsten vigtigst, hvis du 
som mange mangler ideer til dagens 
aftensmad: Du kan hver dag finde tre 

nemme tip til, hvad dagens ret kunne 
være.  Kan du ikke bruge disse tip, 
kan du hente inspiration blandt 8000 
andre madopskrifter. 

Du kan tilmed knytte et betalings-
kort til din Coop Medlemsapp, så du 
slipper for at huske kreditkort, med-
lemskort osv., når du skal handle i 
din brugs, Kvickly, fakta eller Irma. 
Du betaler bare direkte med mobilte-
lefonen.

Medlemskortet virker stadig. Coops 
projektchef Ulla Riber understreger, 
at et medlem fortsat kan bruge sit 
hidtidige medlemskort:

»Hvis du ikke har en smartphone 
eller ikke vil bruge den som digitalt 
medlemskort, kan du bare gøre, som 
du plejer: vise dit medlemskort i kas-
sen, når du handler. Medlemskortet 
giver som hidtil adgang til bonus – 
og du kan også betale med din op-
sparede bonus med dit medlems-
kort,« forklarer hun.  



Tilbuddet er gældende fra 01.11.2016 til og med 30.11.2016. 
Der tages forbehold for udsolgte varer. Ikke alle varianter føres i alle varehuse.  

109,-
Literpris 36,33

1 boks

28193_sunrise_boks.indd   1 03/10/2016   12.43
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BAGVÆRK
I ovnen. Gamle melsorter er genopstået 

og har gjort os til eksperimenterende 
hjemmebagermestre

TEKST: INGER ABILDGA ARD •  FOTO: LINE FALCK OG K RESTEN WORM-LEONHARD
OPSK RIF TER: MARIA MELDGA ARD
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STENKVÆRN  
ELLER 

STÅLVALSE 
Stenkværnsteknikken er 

ældgammel. Kornets kerner 
sønderdeles mellem en fast sten 

og en roterende sten, der kværner 
mod hinanden. Valsemøllen 

bruger roterende cylindre af stål, 
der hedder valser.  En stenkværn 
adskiller mindre effektivt end en 
stålvalse kernernes klid og kim 

fra frøhviden, der giver det hvide 
mel. Derfor har hvedemel fra en 
stenkværn en mørkere farve end 
det hvide hvedemel formalet på 

stålvalser. Forskere fra 
Københavns Universitet har 
fundet ud af, at indholdet af 

E-vitamin er højere i stenkværnet 
mel, hvis der er tale om fint 
hvedemel, mens der ingen 

forskel er, når der males 
fuldkornsmel. E-vitaminet 

svinder allerede i de første tre 
måneder, melet lagres.

 Måske har der aldrig tidligere 
boet så mange boblende sur-
deje i danskernes køkkener. 
Supermarkedernes afdelinger 

med mel har vokseværk, det hvide mel 
er blevet noget, vi shopper rundt i og 
finder nye varianter af, så vi kan ekspe-
rimentere med våde, klistrede deje, 
lang hævetid og brandvarme ovne, der 
giver skorpe og bid. 

»Vi har haft en melrevolution gen-
nem de sidste 10-15 år,« siger direktør 
for Meyers Food, Rasmus Damsted. 

»Og samtidig har vi fået en hjemme-
bagerrevolution,« mener han. 

Unge og gamle, drenge og piger går 
på bagekursus og nørder bagefter løs 

med mel, gær og vand. 
Nu er der også adgang til 
at få tappet frisk mel i 
pose fra nogle forhandle-
res egen minimølle i 
bordformat, hvis man da 
ikke hellere selv vil an-
skaffe en mølle, der kan 
stå og brumme og kvase 
hjemme på eget køkken-
bord og sprede kornduf-
tende skyer.

Vi er på vej i Rasmus 
Damsteds bil med kurs 
mod Skåne. Markedet for 

mel, der er malet på gammeldags sten-
kværn, vokser, men møller med både 
stenkværn og kapacitet hænger ikke på 
træerne, så cirka halvvejs mellem 
Landskrona og Helsingborg har Meyers 
Food fundet en mølle med både valse 
og tre stenkværne og kapacitet til det 
meste af det mel, Meyers Food sælger 
til danske forbrugere og til Kvickly kæ-
dens bagerier. En mindre del bliver ma-
let på Bornholms Valsemølle.

Midt i det bakkede skånske bonde-
landskab skyder den gamle bygning fra 
1890 op med sine gule og røde teglsten. 
Saxåen krydser møllen og risler sagte 
udenfor. Vindusrammerne på de spros-
sede vinduer og de gamle trædøre er 
malet mørkegrønne, og et bredt skilt 
fortæller, at dette er »Gissleberga 

Kvarn« i al sin vælde. Møllen var indtil 
år 2000 ejet af det svenske Coop og var 
overladt til sig selv i et par år, indtil den 
nuværende ejer i Stockholm overtog 
møllen. For Meyers Food er der et 
stærkt tilhørsforhold både til møllen og 
den erfarne møller Ulf Carlsson.

Stenkværnen er overlevet. Hånden er 
blevet holdt over møllens gamle sten-
kværne, og det er lidt af et lykketræf, 
fortæller Ulf Carlsson. Selvom mel 
kværnes mest effektivt i valserne, der 
også findes på Gissleberga Kvarn, blev 
stenkværnen i 1970’erne ved med at 
kværne foderkorn til det dyrefoder, der 
var brug for hos omegnens mange land-
mænd. Senere fik møllen ordrer på 
stenkværnet mel til Island, som tidli-
gere havde fået det stenkværnede mel 
helt fra Canada. Vi står foran en sten-
kværn, der er helt kapslet ind i træ, så 

 Nogle 
landmænd har 
gået og svedt, 

kigget på vejret 
hver dag i et 

halvt år og 
sørget for 

topkvalitet
Rasmus Damsted, Meyers Food

Gisslebergas tre sten-
kværne bor inde i hver 
sin brede trætønde



O P S K R I F T E R 

56            N O V E M B E R  2 0 1 6    S A M V I R K E . D K

den bor inde i en bred tønde. Ulf Carls-
son forklarer, at kornet bliver kværnet 
mellem to vandrette sten derinde. Den 
øverste sten ligger stille, mens den ne-
derste roterer. Ulf Carlsson maler mel 
både på stenkværn og valsemølle og 
vurderer fra gang til gang kornets eg-
nethed til den ene eller den anden me-
tode.

Ulf Carlsson passer møllen alene og 
har haft fysisk fat i al slags korn fra 
danske avlere, der bliver malet til mel, 
inden det bliver pakket og sendt tilba-
ge over sundet til Danmark. En anden 
nøgleperson er den økologiske land-
mand Per Grupe, som har lavet pioner-
arbejde med økolo-
gisk korn, siden han 
i 1982 begyndte at 
dyrke økologisk 
korn på Mørdrup-
gård i Nordsjælland. 
Per Grupe var tidligt 
i gang. Han leverede 
sit første økologiske 
mel til Christianias bageri i 1976, i 
2006 begyndte han at eksperimentere 
med nedfrosne frø fra Nordisk Gen-
bank og samarbejdede med blandt an-
det forskere, Økologisk Landsforening 
og med støtte fra landbrugsministeri-
erne i Danmark og Sverige. Han kan 
takkes for, at vi i dag ikke skal lede 
længe efter ølandshvedemel. Per Gru-
pe ejer sammen med Meyer partner-
skabet Grupe&Meyer omkring korn 

PURPURHVEDE 
En aromatisk hvede. Skaldelene 

indeholder antioxidanten 
anthocyanin, som giver brød 
bagt af purpurhvede et lille 
skær. Purpurhvede har som 

de øvrige gamle kornsorter før 
den moderne forædlings tid en 

slappere glutenstruktur end 
moderne hvede, men kan med 
fordel blandes med andet mel.

SPELT 
Har en fremtrædende og fyldig 

hvedesmag og er den mest 
kendte af de gamle hvedearter. 

Spelt danner ikke et lige så 
stærkt glutennet som hvede. 
Speltdej skal æltes forsigtigt 
for at få et brød med en luftig 

krumme. Det er lettest at bage 
med, hvis det blandes med andet 

hvedemel. Spelt har som de 
øvrige gamle kornsorter, der også 
kaldes landsorter, et højt indhold 

af proteiner, vitaminer, essentielle 
aminosyrer og mineraler.

ØLANDSHVEDE
Hedder sådan, fordi man i 

forbindelse med etableringen 
af Nordisk Genbank fandt en 
kornsort på Øland med andre 

gener end alle andre kornsorter. 
Man ved ikke, hvor sorten 

egentlig stammer fra. Det er 
en kornsort fra tiden, før man 

begyndte at forædle kornsorterne 
for at tilpasse dem til moderne 
produktionsform. Alle planter 

på en mark med ølandshvede er 
forskellige blandt andet i højde 

og ydelse, så der kommer meget 
mindre korn fra en mark med 

ølandshvede end en mark med 
moderne hvede.

 Vi er stolte over, at 
vi fik ølandshvede på 
landkortet og kigger 
hele tiden efter nyt

Rasmus Damsted, Meyers Food

og mel. Han og Ulf Carlsson har arbej-
det sammen i mere end 10 år, og det 
var Per Grupe, der først fandt frem til 
Gissleberga Kvarn. 

Mere nyt mel. Melrevolutionen er 
langtfra overstået, mener Rasmus Dam-
sted. Grupe&Meyer kigger stadig efter 
gamle sorter, der kan dyrkes igen i stort 

format. Per Grupe te-
ster sorterne for kvali-
tet og risiko for syg-
dom og maler kornet 
til mel i lille skala på 
sin egen mølle bygget 
af to containere oven 
på hinanden, og han 
tester melets egnethed 

i dej, før det bliver produceret i større 
skala.

»Vi er stolte over, at vi fik ølandshve-
de på landkortet, og kigger hele tiden 
efter nyt, hvor der er balance mellem 
kvalitet og udbytte. Vi vil gerne videre-
give oplevelsen af, at der har gået nogle 
landmænd og svedt i et halvt år, kigget 
på vejret hver dag og sørget for, at kvali-
teten kom helt til tops,« siger Rasmus 
Damsted. •

Ulf Carlsson passer møllen 
alene og har haft alle typer af 

korn mellem hænderne 

Her har været mølle siden 
1550. Den nuværende er 
fra 1890



Tilbuddet er gældende fra 01.11.2016 til og med 30.11.2016. 
Der tages forbehold for udsolgt vare.

Barolo DOCG
Barolo er fremstillet på 100% nebbiolo druer fra Piemonte i Italien. 
Vinen har lagret i minimum 2 år på egetræsfade inden aftapningen 
på flaske.
Farven er flot rød. Duften er kompleks og krydret af tørrede røde 
bær. Smagen er tør og kompleks med en velbalanceret fylde og 
elegance, der afsluttes med en behagelig eftersmag. Bør nydes  
til kraftige kødretter og oste. Vinen er drikkemoden nu og ved  
optimal opbevaring kan vinen gemmes 10-12 år fra høståret.

99,-
Literpris 132,00

1 flaske

Vinmageren
Danilo Drocco
Siden 1999 har Danilo Drocco 
været manden bag vinene fra 
det sagnomspundne hus 
Fontanafredda. Skønt produktion, 
lagringsmetoder og selv druerne 
har forandret sig meget i tiden 
mellem nu og da, styrer Drocco 
mod fremtiden med et fast tag om 
roret og et skarpt blik for balancen 
mellem traditionelle dyder og nye 
teknologiske forbedringer.

En konge blandt 
italienske vine

28233_Barolo_DOCG.indd   1 06/10/2016   14.27
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SURDEJSBOLLER MED RUG
Rør dejen sammen om aftenen og  

bag boller om morgenen.

1. Bland alle dejens ingredienser 
sammen i en skål. Rør dejen godt 
igennem med en stor ske i 5 mini-
mum. Det er en klistret dej, der ikke 
kan æltes på bordet. Kun røres. 
2. Dæk skålen til film, og sæt den 
på køkkenbordet natten over. Sæt 
varmluftsovnen på 225 grader.
3. Tag dejen op med to skeer, og 
fordel den over to bageplader. Lad 
bollerne stå og efterhæve i 20 
minutter. 
4. Drys med solsikkekerner og bag 
bollerne gyldne. Kig efter  
15 minutter. 

(14 boller) 
3 dl koldt vand

2 dl yoghurt naturel eller lign. 
10 g gær

2 tsk. fint salt 
1 dl surdej 

150 g rugmel
Ca. 400 g hvedemel

DRYS: 
1 dl solsikkekerner

ØLANDSSNEGLE MED  
CHOKOLADE OG MARCIPAN
Du kan bage sneglene i portionsforme 
eller lægge dem tæt i en springform 
ligesom dem fra fotoet.

1. Smelt smørret i en gryde, og kom halvdelen 
af mælken i gryden. Den skal lige lunes. Hæld 
blandingen op i en stor skål. Hæld nu den kolde 
mælk i skålen, og vend blandingen rundt. Bræk 
gæren i mindre stykker, og kom dem i skålen 
sammen med salt og æg. Rør godt rundt. 
2. Kom melet i lidt efter lidt, og rør rundt, til du 
har en smidig dej. Hæld dejen ud på et bord, og 
ælt den sammen. Kom dejen i skålen, dæk med 
et viskestykke, og lad den hæve i 45 minutter.
3. Fyldet: Rør smørret med marcipan. Hak cho-
koladen, og vend den i. 
4. Pres luften ud af dejen, og del den i to. Rul 
et stykke dej ud til et rektangel, ca. 20x40 cm. 
Smør fyldet på hele dejen, og rul den sammen 
fra den lange led, så at du får en roulade. Skær 
rouladen i ca. 12 skiver og læg dem i papirforme 
eller tæt i springform med bagepapir. Del resten 
af dejen i fire, og rul dem til lange tynde pølser. 
De skal være lige så lange som din bradepande. 
Næsten. Læg dem på bradepanden, og skær 
snit i dejen.
5. Lad boller og brød efterhæve i 30 minutter. 
6. Sæt din varmluftsovn på 200 grader. Har 
du ikke det, sætter du ovnen på 225 grader. Og 
bager en plade ad gangen. 
7. Pensl sneglene med let pisket æg og drys med 
perlesukker. Bag snegle i enkelte forme i cirka 
12-14 minutter indtil gyldne. Snegle, der ligger 
tæt i en form, skal have 3-5 minutter mere. Det 
samme skal flutes. Tag ud og afkøl på rist. 
8. Dekoration: Lidt hakkede nødder og smeltet 
mørk chokolade

(Ca. 24 snegle) 
100 g smør 
5 dl mælk 
50 g gær 
½ tsk. fint salt 
½ dl honning 
1 æg 
300 g fuldkorns hvedemel 
Ca. 450 g ølandshvede 
FYLD TIL 12 SNEGLE: 
115 g smør 
100 g marcipan 
70 g mørk chokolade
1 æg til pensling 
Lidt hakkede nødder eller mandler til drys
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WHOOPIE PIE
Bløde krydrede kager lagt sammen 

om lidt smør 

(14-16 kager)
100 g smør 

70 g moscovadosukker 
1 æg 

1 dl mælk 
1 dl (60 g) ølandshvede fuldkornsmel 

2 ½ dl (150 g) hvedemel 
1 dl (30 g) havregryn 

½ tsk. kanel 
2 tsk. vaniljesukker 

2 tsk. bagepulver
Smør til fyld

1. Sæt ovnen på varmluft 165 grader.  
Læg bagepapir på to plader.

2. Kom smør og sukker i en skål, og pisk det 
sammen. Rør ægget og mælken heri. 

3. Bland alle tørre ingredienser, og vend dem 
med smørdejen. Fordel dejen i 14 eller 16 runde 

klatter på hver plade. 
4. Bag kagerne i cirka 14 minutter. Kig efter 
 10 minutter. Ovne er så forskellige. Tag ud  

og afkøl helt.
5. Smør lidt blødt smør på bunden af de kager, 

du vil servere, og læg dem sammen to og to. 
Bund mod bund. Resten af kagerne opbevarer 

du i kagedåse, indtil de skal serveres.

LUFTIGT OG SAFTIGT  
BRØD AF HVEDE

Holder sig frisk i mange dage. Godt til sandwich og til at  
ristes i tynde skiver, når det har nogle dage på bagen.

1. Kom vand og smør i en skål, og rør honningen 
ud heri.
2. Tilføj surmælksprodukt, salt, bagepulver 
og gær. Rør rundt. Tilføj nu melet lidt efter lidt, 
indtil du har en samlet dej. Den må gerne være 
let klistret.
3. Dæk skålen med film, og lad dejen hæve i  
1 time. 
4. Drys mel på bordet, og form dejen til et brød.
Læg brødet i en smurt rugbrødsform. Pensl 
med æg, og drys frø henover.
5. Dæk formen med film, og lad brødet efter-
hæve 30 minutter.
6. Sæt ovnen på 180 grader.
Bag brødet midt i ovnen i cirka 35 minutter. 
Det skal være godt gyldent. Hvis ikke, giv det 
5-10 minutter mere. Tag formen ud og sæt  
den på en rist. Afkøl brødet.

(1 stort brød)
1 dl kogende vand 
75 g smeltet smør 

½ dl honning 
2 ½ dl Thise Acido  

3,5 procent eller lignende 
surmælksprodukt 

½ tsk. fint salt 
1 tsk. bagepulver 

½ pk. gær 
Ca. 550 g hvedemel

Æg til pensling 
1 spsk. nigellafrø eller  

sesam eller birkes

Tilbuddet er gældende fra 01.11.2016 til og med 30.11.2016. 
Der tages forbehold for udsolgt vare.  

279,-
Literpris 372,00

1 flaske
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REDIGERE T AF 
INGER

ABILDGA ARD

af de 18-75-årige bruger kosttilskud som 
jern, vitaminer, mineraler og fiskeolie. Cirka 

fem procent spiser urtebaserede kosttilskud 
som ginkgo biloba, ingefær eller rød solhat. 
Mange spiser det som en slags forsikring 

mod helbredsproblemer i fremtiden. 
Kilde: DTU Fødevareinstituttet

64% Vidste du at...
...æggeblommens gule farve ikke har 
noget med æggets friskhed at gøre. 
Stoffet caroten i foderet giver blommen 
en intens farve, og man kan skrue op for 
farven ved at tilsætte 
mere caroten til  
foderet

 Jeg havde set lyset. 
Jeg var religiøs. Jeg op-
levede, at hvor der var 
mikroovne og stege-
margarine, var der 
fravær af kærlighed
Gastronomisk iværksætter Claus Meyer

Grøntsager kan drikkes
Grøntsager kan vi næsten ikke få for mange af. Måske 
trænger du til at variere dem i den kogte, dampede, 
bagte eller svitsede version. Så kan blenderen være et 
bud. I bogen Blender forvandles frugter, grøntsager og 
nødder til flydende føde. »Alt kan blendes, og du kan 
drikke dig mæt i frugt og grønt,« siger bogens forfat-
tere. Bogen indeholder 177 opskrifter og koster ca. 
250 kr. hos boghandlerne.

Ost og brød er godt og 
bliver endnu bedre med 
grøntsager og bær

(Til 4 personer)
4 håndfulde fintsnittet 
savojkål 
1 lille fint snittet rødløg 
Ca. 100 g blåskimmel 
4 spsk. tørrede tranebær 
1 spsk. nøddeolie

Anret kål, løg, ost og bær  
på fire tallerkener, dryp olie 
henover, og server gerne  
ristet rugbrød til.

TIP 
Bland eventuelt blå-
skimmelosten med 
flødeost, og rul små 

ostekugler vendt i fint-
hakkede valnødder
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 Medlemstilbuddene gælder fra 28. oktober t.o.m. 30. november 2016 – så længe lager haves

Få bonus og betal 
med bonus på 
Coop.dk Shopping. 
Husk at hente Coop’s 
nye app.

FRI FRAGT ved 
køb over 400 kr.*
Levering 
1-3 hverdage*
GRATIS retur 
til 700 butikker*

MEDLEMSPRIS 239,95
Medlemsrabat 40%
Skeppshult støbejern
Skandinavisk design i særklasse. 
Bredt udvalg af funktionelt støbejern 
i holdbar kvalitet. 
Pris ikke-medlemmer fra 399,95 

40%
MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS 799,-
Medlemsrabat 600,-
Caso M20 mikroovn
Stilrent design i rustfrit stål med 
spejlrefl eksfront. Brugervenligt 
betjeningspanel. 20 liter. 
Pris ikke-medlemmer 1.399,- 

MEDLEMSPRIS 1.299,-
Medlemsrabat 800,-
Graef pålægsmaskine
Med tilt og 2 klinger, så du kan skære 
både brød, pålæg, stege, oste 
og grøntsager. Model EVO E92 Twin. 
Pris ikke-medlemmer 2.099,- 

MEDLEMSPRIS 1.499,-
Medlemsrabat 1.700,-
Royal 1800 De Luxe 
køkkenmaskine
Kraftig køkkenmaskine i kvalitets-
design – med kagepladesæt, 
kødhakker og pasta-/pølsehorn. 
Pris ikke-medlemmer 3.199,- 

T�  � � � � � � e

MEDLEMSPRIS 399,-
Medlemsrabat 700,-
Profi  Cook grydesæt - 6 dele
Kvalitet til hverdagen – til uhørt lav 
medlemspris! Sæt med 1 kasserolle 
(1½ l), 2 gryder (3 & 5 l) og 3 låg. 
Kan benyttes på alle varmekilder. 
Pris ikke-medlemmer 1.099,- 

700,-
MEDLEMSRABAT

1.700,-
MEDLEMSRABAT

MEDLEMSPRIS 549,-
Medlemsrabat 950,-
Gense bestiksæt
Leveres i gaveæske. 
Pris ikke-medlemmer 1.499,- 

Væ�  �  �  
� �    �  
S
 	  L� e

16 
DELE

STORE KØKKENMESTRE
– TIL SMÅ MEDLEMSPRISER

Irmas køkkenserie
Enkel, stilren og rar. Skandinavisk 
design til køkken og spisebord, 
udført i asketræ, stentøj, glas og kork. 
Pris ikke-medlemmer fra 70,-

50,-
MEDLEMSPRIS
MEDLEMSRABAT OP TIL 70,-

FRA

OP TIL

 70,-
MEDLEMSRABAT
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 Medlemstilbuddene gælder fra 28. oktober t.o.m. 30. november 2016 – så længe lager haves

MEDLEMSPRIS 799,-
Medlemsrabat 800,-
Beurer TL 80 lysterapilampe
Udligner manglen på lys, og giver dig et 
bedre velbefi ndende i den mørke tid. 
Medicinsk godkendt. 
Pris ikke-medlemmer 1.599,- 

MEDLEMSPRIS 1.699,-
Medlemsrabat 700,-
Miele Complete C3 Comfort Parquet
Tysk kvalitetsstøvsuger, der holder i mange år. 
Med høj sugeeffekt og fodstyring til grundig 
og bekvem rengøring. 
Pris ikke-medlemmer 2.399,- 

MEDLEMSPRIS 499,-
Medlemsrabat 200,-
iiquu sensorlamper - 2 stk
Tænder ved bevægelse. Perfekt udenfor huset, 
sommerhuset, garagen eller udhuset. 
Med batteri, så du ikke skal trække strøm. 
Pris ikke-medlemmer 699,-

MEDLEMSPRIS 499,-
Medlemsrabat 100,-
Kärcher vinduesvasker
Kvalitetsmodel, der giver skinnende rene 
vinduer uden striber. Model WV2 Premium. 
Pris ikke-medlemmer 599,- 

200,-
MEDLEMSRABAT

100,-
MEDLEMSRABAT

700,-
MEDLEMSRABAT

700,-
MEDLEMSRABAT

STÆRKE MEDLEMSTILBUD    

MEDLEMSPRIS 1.499,-
Medlemsrabat 700,-
Electrolux 2-i-1 støvsuger
Ledningsfri støvsuger med indbygget hånd-
støvsuger. Det stærke lithium TurboPower 
batteri giver ekstra lang brugstid. Inkl. bilsæt 
med særligt mundstykke og pose til 
opbevaring. Model ZB3212 CK. 
Pris ikke-medlemmer 2.199,-

I� l. � � � -
� � � � � 

25%
MEDLEMSRABAT
PÅ HALO DESIGN 

LAMPER*

�  � t � � e u� 
 g �  � �  D� � n 

� � �  på � � .  /� � g

*Gælder ikke Defacto-serien

I� l. � � æt!

50%
MEDLEMSRABAT

D
ENERGI
KLASSE
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Med høj sugeeffekt og fodstyring til grundig 
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Pris ikke-medlemmer 599,- 
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700,-
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Pris ikke-medlemmer 2.199,-

I� l. � � � -
� � � � � 
I� l. � � � -
� � � � � 
I� l. � � � -
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 Medlemstilbuddene gælder fra 28. oktober t.o.m. 30. november 2016 – så længe lager haves

MEDLEMSPRIS 1.199,-
Medlemsrabat op til 1.000,-
Eurodun Comfort Soft vinterdyne & pude
Luksus dyne/pudesæt med de fi neste, bløde 
moskusdun. Dyne 135 x 200/220 cm. 
Pude 60 x 63 cm. 
Pris ikke-medlemmer fra 2.099,-

MEDLEMSPRIS FRA 179,-
Medlemsrabat op til 350,-
Essenza Spencer sengesæt
Elegant og stilrent luksussengetøj i 100% bomuld. 
140 x 200 eller 140 x 220 cm. 
Vælg mellem Cream og Ice Blue. 
Pris ikke-medlemmer fra 499,-

OP TIL

1.000,-
MEDLEMSRABAT

HÅNDPLUKKET BABYUDSTYR
 På coop.dk/baby har vi personligt udvalgt det allerbedste babyudstyr til de første år. 

Se hele udvalget og alle de gode tilbud online.

• ALLERGIVENLIG

• HØJ BÆREEVNE

• LET OG LUFTIG

OP TIL

350,-
MEDLEMSRABAT

I� l.� � � � � , 
� �  �  � � t � � 

MEDLEMSPRIS 449,-
Medlemsrabat 450,-
Trip Trap Miniatures nisse
De populære nisser designet af Etly Klarborg. 
Vælg mellem Emilie (H 32 cm) eller Jacob 
(H 25 cm), som begge sidder i en træsko. 
Pris ikke-medlemmer 899,-

MEDLEMSPRIS 799,-
Medlemsrabat 800,-
Singer 1507 symaskine
Super begyndermaskine, perfekt til mindre 
opgaver og reparationer. Med 8 sømme, 
1x4 trins knaphul, nem trådning og tilbehør. 
Pris ikke-medlemmer 1.599,- 

Det får du:
+ Barnevogn i super kvalitet
+ Lift & pusletaske
+ Regnslag & insektnet
+ Tremmeseng med skummadras
+ Dyne/pudesæt & babysengetøj
+ Barnevognspude & -sele
Pris ikke-medlemmer 5.299,-

50%
MEDLEMSRABAT

4.199,-
BABYTROLD COZY STARTPAKKE

MEDLEMSPRIS
MEDLEMSRABAT 1.100,- STARTPAKKE

50%
MEDLEMSRABAT
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 Medlemstilbuddene gælder fra 28. oktober t.o.m. 30. november 2016 – så længe lager haves

1.999,-
 SPAR 500,- 

Poul M. Volther D24
Klassisk, solidt sofabord i FSC-certifi ceret egetræ 
– solidt snedkerhåndværk med stil. En ægte 
designklassiker fra FDB tegnestuen i 1950’erne.
Pris ikke-medlemmer 2.499,- 

DANSKE DESIGNKLASSIKERE

MEDLEMSPRIS 1.499,-
Medlemsrabat 500,-
Ejvind A. Johansson J67
Designet i 1957 – en fi n balance mellem 
let og tung, feminin og maskulin.
Pris ikke-medlemmer 1.999,-

Mogens Koch bogkasse
Dansk design fra 1945 – elsket verden 
over. Et tidløst, funktionelt møbel med
et utal af muligheder.
Pris ikke-medlemmer op til 999,-

Sokler kan tilkøbes.

Erik Ole Jørgensen sofaserie
Designet i 1978, stadig aktuel idag. 
Erik Ole Jørgensens enkle, funktionelle 
tremmesofaserie har placeret ham 
blandt de bedste danske møbel-
designere. 
Serien består af J146 lænestol, 
J148 2-pers sofa og J149 3-pers  sofa. 
Pris ikke-medlemmer op til 13.999,-

699,-
MEDLEMSPRIS
MEDLEMSRABAT 200,-

FRA

6.999,-
MEDLEMSPRIS
MEDLEMSRABAT 2.000,-

FRA
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MEDLEMSPRIS 3.799,-
Medlemsrabat 1.200,-

MEDLEMSPRIS FRA 699,-
Medlemsrabat op til 500,-

Flagermusstol i kernelæder
Klassisk design i ny udgave – fremstillet 
i eksklusivt kernelæder i sort, mørkebrun, 
cognac eller natur. 
Pris ikke-medlemmer 4.999,- 

Silo eller Silo Lux sovesofa
Komfortabel og praktisk – med vendbar 
chaiselong, magasin til sengetøj og slid-
stærkt møbelstof. Fås i sand og antracit grå. 
Pris ikke-medlemmer op til 4.499,-

Armstole & gyngestole
Moderne skalstole med armlæn. 
Vælg mellem armstolene Vera og Liva 
eller gyngestolene Herman og Albert. 
Fås i fl ere fl otte farver.
Pris ikke-medlemmer op til 1.499,-

MEDLEMSPRIS 1.999,-
Medlemsrabat 500,- MEDLEMSPRIS FRA 2.999,-

Medlemsrabat 1.000,-Lotus eller Morgan elipse spisebord
Elegant spisebord i klassisk design. Ben i krom og hvid 
bordplade. Lotus med sortlakeret kant. Morgan med 
krydsfi nerkant. Med udtræk, så der nemt bliver plads 
til fl ere omkring bordet. Tillægsplader tilkøbes.
Pris ikke-medlemmer 2.499,- 

Skind
Indret dig med skind og giv 
boligen et nordisk look. 
Se de mange fl otte varianter 
på coop.dk/bolig

VINTERENS 
INDRETNINGSFAVORITTER

1.200,-
MEDLEMSRABAT

1.000,-
MEDLEMSRABAT

500,-
MEDLEMSRABAT

10%
PÅ ALLE 
SKIND
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Dufte
Vælg mellem alle dufte fra Hugo Boss, 
Jean Paul Gaultier og CLEAN 30 ml. 

Clinique 
ansigtspleje
Gør huden vinterklar 
med skønne produkter 
fra Clinique. 

Revolution makeup
Ny serie af farvestrålende make-up 
med et touch af luksus.

Redken
Forkæl dit hår med professionel 
frisør shampoo – til gode 
medlemspriser. 

SAMME MÆRKEVARER BARE BILLIGERE

OP TIL

20%
MEDLEMSRABAT

OP TIL

35%
MEDLEMSRABAT

30%
MEDLEMSRABAT

20%
MEDLEMSRABAT

Gillette barberblade
Vælg mellem mange populære 
varianter til ham og hende. 
Pris ikke-medlemmer fra 239,-

OP TIL

40%
MEDLEMSRABAT

3024214_Samvirke_november_BOOK.indb   6 07/10/16   15:09
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Winnie From 
Thesbøl
Selvstændig mad- og 
husholdningsrådgiver. 
Svarer på spørgsmål om 
madens opbevaring og 
husholdning.

Per Brændgaard
Selvstændig ernæ-
ringsrådgiver. Svarer 
på spørgsmål om 
madens  betydning for 
 sundheden.

Inger Abildgaard
Madredaktør på  
Samvirke og kan  
trække på Coops egne 
specialister. 

Leif Skibsted
Professor i føde-
varekemi ved Institut for 
 Fødevare  viden skab på 
Københavns Universitet.

S A M V I R K E S  E K S P E R T E R

Mail os dit  
spørgsmål
spoerg@samvirke.dk

Eller send et brev til  
Brevkassen, Samvirke, 
Roskildevej 45,  
2620 Albertslund. 

Skal de kogte ris i fryseren?
INGER ASKHOLM, MUNKEBO

Jeg har lige læst et spørgsmål, om  
det var farligt at gemme ris. Der   

blev svaret, at de skulle opbevares koldt. 
Men jeg kommer risene i fryseren, hvis jeg 
har kogt for mange, er det ikke løsningen?

Svar fra Winnie From Thesbøl:
Du kan udmærket fryse kogte ris, men 
det løser ikke eventuelle problemer med 
bakteriesporer i risene, da disse kan 
overleve frysning. Såfremt risene ikke 
går direkte fra fryser til gryde og bliver 
varmet op til over 65 grader, skal de optøs 
i køleskab, hvor temperaturen er omkring 
fem grader, og opformering af bakterier  
ikke vil finde sted.

Mister bittermandler 
giften, når de bages i kage?
IDA TRIER, KONGENS LYNGBY

Omdannes det giftige stof blåsyre 
i bittermandler ved bagning, på 

samme måde, som det sker, når man koger  
hyldebær i 20 minutter? I min oldemors 
opskrift på jødekager bruges der 125 g bitre 
mandler i en dej med 500 g hvedemel. Min 
mor lavede dem til jul, og ingen blev syge 
eller døde. Der sker åbenbart en kemisk 
proces ved opvarmning jævnfør kogning af 
hyldebær. Ingen har hidtil kunnet hjælpe  
mig med viden om mandlerne. 

Svar fra Leif Skibsted:
Varmen fra ovnen under bagningen af 
småkagerne fjerner giften fra de bitre 
mandler. Det sker på to måder, dels 
ødelægger varme enzymet, der ellers 
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S A M V I R K E . D K

Spørg bare. Samvirkes ekspertpanel svarer på dine 
spørgsmål om mad og ernæring

SPØRGOS
REDIGERET AF INGER ABILDGAARD

Der ligger mere end 300 spørgsmål og svar i brevkassen på samvirke.dk

samvirke.dk

Læs spørgsmål om blomkål, taljemål og hørfrø, hyldebær, vakuumpakning, frysetørret kaffe og meget mere på samvirke.dk

Er ghee bedre end madolie?
BJARNE RASMUSSEN, FREDERIKSSUND

Jeg har netop været på højskole med 
emnet 'Sundhed og velvære'. Vi fik at 

vide, at alle kendte madolier udvikler farlige 
giftstoffer ved stegning. Vi skulle bruge et 
hjemmelavet produkt, der fremkommer ved at 
opvarme smør til cirka 100 grader. Produktet 
fremkommer ved at koge vandet ud af smørret. 
Produktet kaldes også ghee. Er det en god idé?

Svar fra Leif Skibsted:
Ghee indeholder ikke de sundhedsskadelige stof-
fer, der dannes ved stegning i nogle madolier med 
indhold af umættede fedtsyrer. Ghee er et traditi-
onelt indisk produkt. Smør, der er kærnet af syrnet 
mælk, bliver klaret ved opvarmning, indtil vandet 
er afdampet. Smørolien kan holde sig i omkring 
et halvt år selv i et varmt klima, da mælkefedt er 
mættet og derfor kun vanskeligt iltes af luften 

selv ved opvarmning. Og det lave 
vandindhold i ghee forhin-

drer vækst af bakterier.

frigiver blåsyre fra det sukkerstof, som blåsyren 
er bundet til i mandlerne. Dels vil blåsyre, der 
alligevel måtte blive dannet, blive uddrevet af 
varmen fra de hakkede mandlers overflade og 
forsvinde op i luften. Men spis ikke af mandler 
eller dej før bagningen, og lad kagerne køle helt  
af før, de spises.

B R E V K A S S E N 
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Inger Abildgaard driver omsorg for 
de udrydningstruede ord blandt 
andet som journalist på  Samvirke

Husk ordet, din lurendrejer!

AF MIK K EL STUBBE TEGLBJÆRG

Denne forblæste efterårstorsdag har sit eget 
ord. Ordet er lurendrejer. I går var ordet 
skærmydsel, som betyder strid. I morgen 
kommer et nyt ord på min applikation med 
ord, og det eneste, jeg ved om det, er, at det 
er i fare for at glide ud af sproget. Lurendre-
jer betyder skælm, gavtyv eller filur, og hov, 
har vi ikke allerede her en hel del bud på 
truede ord? 

Det var redaktionschefen, som meget for-
ståeligt bad mig besynge min vrede over, at 
gode gamle ord negligeres. Forståeligt, fordi 
jeg er over 60, og som enhver ved, kæmper 
vi gamle en kamp, vi er dømt til at tabe. 
Kampen mod forandringer og sædernes for-
fald og især imod nutidens vansiring af mo-
dersmålet. Og vi vrede gamle mænd af 
begge køn elsker som bekendt at få luft for 
vores indestængte vrede.

Da jeg var ung, skrev jeg i en tekst, at no-
gen havde vederkvæget sig, bare fordi ve-
derkvæge er sådan et dejligt ord. Man ny-
der noget, for eksempel kaffe, når man ve-
derkvæger sig. Jeg kender en anekdote, 
hvor et begravelsesfølge har overstået jord-
påkastelsen og nu sidder bænket omkring 
bordene inde i krostuen. De synger salmen, 
der ofte bruges til begravelser: Til himlene 
rækker din miskundhed Gud. Og præcis på 
strofen: Du kvæger i ørkenen den tørstende 
sjæl… går fløjdøren op, og kromutter kom-
mer til syne med kaffe og flødeskumslag-
kage til overflod. 

 
Vi vrede gamle 

mænd af begge køn 
elsker som bekendt 
at få luft for vores 

indestængte vrede

Alt dette ufortalt afleverede jeg teksten, og en 
ung mand sad med sin røde kuglepen og pegede 
på ordet. Hvad betyder det der veder-
kvæge, sagde han og udtalte det end-
da vederkvække. Siden lærte jeg lidt 
jantelovsagtigt, at ualmindelige ord 
ikke er velkomne. Det, ikke alle kan 
begribe, skal ingen begribe, kunne 
man sige. Men det sjove er jo, at nye 
mærkelige ord ikke bliver underlagt 
samme censur. De glider bare ind: For-
andringsparat, fremadrettet, innova-
tiv, eventmanagement, men er de 
bedre, smukkere, mere præcise?

Der findes et tv-program om at gå på loppe-
markeder og rode efter gamle møbler og vaser 
og finde den værdi i tingene, som ingen andre 
kan se. En stol, der bare ser gammel og støvet 
ud, er i virkeligheden et kup tegnet af en aner-
kendt arkitekt. En pludseligt opstået ærbødig-
hed og omsorg omgærder stolen. Den får 
historie, og det er en god ting, forstår vi. 
Historie er der masser af i de gamle ord, 
vi ikke vil bruge. Vi kunne støve dem 
af, polere dem og behandle dem som 
fint gammelt design i stedet for. Vi 
kunne behandle dem med omsorg og 
ærbødighed. Eller bare bruge dem. •

FORBRUGER#
I takt med at jordens befolk-
ningstal steg, opstod begrebet 
den vertikale kø 

Gummisåler, bløde 69,95
Toupé, xtra stærk 479,-
Faldskærm, engangs 1299,-

total  1847,95
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Sudoku   Præmiekryds
9 8 5

3 1 9
5 6 4 2

1 5 2 3
7

6
3 8 9
6 1 2 3

2 5
Udfyld de tomme felter, så alle vandrette og lodrette rækker samt  
hver boks med 3x3 felter indeholder tallene 1-9

Kodeordet i 
krydsordsopgaven 
i nr. 09 – 2016:

SMØRREBRØD

Blandt de indsendte 
breve og e-mails  
med dette ord blev  
der trukket lod om  
3 gange 1 gavecheck,  
hver til en værdi af  
300 kroner.

Vinderne er: 

Marianne Jørgensen
Humlehaven 3
4400 Kalundborg

Ejvind Mortensen
Munkestien 6
8981 Spentrup

Kirsten Albertsen
Clausensvej 10
6100 Haderslev

2
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VIND gavecheck
Deltag i lodtrækningen om 3 gavechecks, hver til  
en værdi af 300 kroner. Pengene kan bruges i Kvickly, 
SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og LokalBrugsen. 

Sådan gør du:
Send os kodeordet fra præmiekrydsen på et  
postkort eller på bagsiden af en lukket kuvert til  
adressen: Samvirke Kryds, Roskildevej 45,  
2620 Albertslund.
Husk at skrive dit navn og din adresse.  
Kortet skal være indsendt senest 20. november 2016.
Eller send en e-mail til:  
samvirkekryds@samvirke.dk  
(må kun indeholde kodeord, navn og adresse).

Se sidste måneds kryds- og sudokuløsninger her: 
www.samvirke.dk/kryds
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Vi mødes i  
Brugsen
Af Kristian Ditlev  
Jensen.  
350 sider. 
249,95 kr. 

Moderne 
mormormad 
Af Ditte Ingemann  
& Hélène Wagn. 
192 sider. 
199,95 kr.

KRISTIAN DITLEV JENSEN    Vi
 m

ødes i Brugsen  DANM
ARKSHISTORIE SET GENNEM

 DE VARER, VI KØBTE SAMVIRKESAMVIRKE9 788792 894823

KRISTIAN DITLEV JENSEN

Vi mødes i Brugsen
DANMARKSHISTORIE SET 
GENNEM DE VARER, VI KØBTE

At voloratur? Luptatur? Ab incim ne cum rehenitas sae. 
Nam ullupti onsendisciet lab id quia quis ium a ducium.

At voloratur? Luptatur? Ab incim ne cum rehenitas sae. Nam ullupti 
onsendisciet lab id quia quis ium a ducium doluptatia doluptatur, odi bla-
tem abore odignit aut vel ea doluptassus adit et harum reperepe rerum 
unt facerro quam, nonserest lacepel laborum endicie nihitibus mo-
lor sentur sunto omnihit omnitii sinvera pellorit ullatiis magnam 
exceaqu

Ndeles voluptas dolupta ssimi, ut ent. Equatur andipiciam 
qui inctur aut optibusciam, ulla dolupta qui a quae opti-
bus molum fugitiur remoditatur? Quideles eatur sum ra 
cori aut facepererum arum expel ipitium, seque volor 
adi nam ium audignim nis dios essit peritet molut 
harciuris atem num aut que sus si nimodit ut volo-
reris minullatusam ea perepud aectem velluptae. 

65 retroretter 
 1950’erne
 1960’erne 
 1970’erne 
 & 1980’erne

samvirke

fra

ditte ingemann // hélène wagn

modernemormor

En lys og lykkelig  
fremtid 
historien om  
FDB-møbler
 Af Per H. Hansen.  
272 sider. 
349,95 kr.  
(Medlemspris: 299,95 kr)

Mad for 
begyndere – 
mere grønt 
Linn Grubbström 
176 sider. 
199,95 kr.

Så dine frø  
og kerner
Af Holly Farrell.  
144 sider. 
149,95 kr.

Æg fra Samvirke: Æg spiller hovedrollen i denne kogebog med 30  
opskrifter til morgenmad, frokost og aftensmad, dessert og bagværk. 
Gå på opdagelse i nye måder at bruge æg på, og find inspiration til  
nye hverdagsretter. Bogen er fuld af viden om æggets gode egen- 
skaber i køkkenet. Udkommer 14. november

Mejeriprodukter fra Samvirke: Der dukker hele tiden nye mejeri- 
produkter op i køledisken. Det udnytter denne kogebog gennem 30  
opskrifter, hvor mulighederne i mælk og mejeriprodukter virkelig bliver 
udfoldet. Lær f.eks. at fremstille dit eget smør eller, hvordan man laver 
kærnemælksmarineret lammekølle. Udkommer 14. november

Det gavner miljøet og sundheden at spise mindre kød, og det 
behøver ikke være en sur pligt at skære ned på forbruget – selv 
ikke for en inkarneret kødspiser. Med 52 forskellige lettilgænge-
lige hovedretter, der tager udgangspunkt i sæsonens grønt- 
sager, gør forfatteren Nadia Mathiasen det let at erstatte kødet 
med friske grøntsager. Nadia Mathiasen, der også er kendt  
som madbloggeren foodfanatic, har ladet sig inspirere af den 
globale bevægelse Meat Free Monday og skabt en indbydende 
kogebog. Udkommer 9. november

KRISTOFFER JENSEN (RED.)

Brugsen 
– en anderledes 
forretning?

1866—2016
Dansk brugsbevægelse 
fra pastor Sonne
til det moderne Coop

SAMVIRKE

Brugsen – en 
anderledes 
forretning? 
Af Kristoffer  
Jensen m.fl. 
430 sider.  
349,95 kr. 

Kødfri Mandag 
– uge for uge 
året rundt 
Af Nadia Mathiasen,   
192 sider. 
249,95 kr (vejl.)

Æg fra Samvirke og Mejeriprodukter fra Samvirke 
Af Mia Irene Kristensen og Inger Abildgaard, 92 sider. 
49,95 kr. (vejl.)

MAD FOR  
BEGYNDERE

 – mere grønt

LINN GRUBBSTRÖM 

½ tsk. peber

1 bundt  
frisk oregano

1 tsk. salt

1 spsk. olie

½ citron

6 grønne  asparges

2 forårsløg

250 g frisk pasta 2½ dl piskefløde½ skalotteløg

1 fed hvidløg
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MERE GRØNT TIL DIG, 
DER ER NY I KØKKENET!
Grønt er godt, men hvad stiller man op med grøntafdelingens 
mysterier? Kom med på en grøn rejse, hvor asparges, fennikel og 
spidskål forvandles til enkle og velsmagende hverdags retter som 
pasta med asparges, rødbedetærte, cæsarsalat, falafler, friske 
forårsruller og rødkålssalat.

Mad for begyndere – mere grønt indeholder over 60 opskrifter 
til hele året: Forår, sommer, efterår og vinter. Der er også søde 
sager som frozen cheesecake med jordbær og banan-ispinde 
med chokolade, og lækkert tilbehør som naanbrød, pesto og 
kryddersmør.

Alle opskrifter er fotograferet fra start til slut – så det bliver 
ikke lettere at lave mere grøn mad. Første foto viser alle 
ingredienserne, du skal bruge, og så er det bare at følge 
opskriften foto-for-foto, til det færdige måltid står på bordet.

LINN GRUBBSTRÖM er madblogger 
på frokenkraesen.com, madfotograf og 
opskriftsudvikler. Hun har tidligere  
udgivet Mad for begyndere.

ryg: 20,5 mm (nedbr.
10,5mm)

(nedbr.
10,5mm)

forside  185 mm + 10,5 mm nedbrænd = 195,5 mmbagside  185 mm + 10,5 mm nedbrænd = 195,5 mm

 63 nye opskrifter  i trin-for-trin fotos

18mm

18m
m

18m
m

18mm103480_cover_mad for begyndere_.indd   1 22/06/16   09:40
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REDIGERET AF LOTTE MALMGREN

Du kan vinde:
10 præmier: Gavekort til Det Kgl. 
Værdi 400 kroner.
 
Gavekortet gælder hele teatret, 
uanset om du vil opleve 
forestillinger og koncerter, besøge 
vores restauranter og caféer, gå på 
rundvisning eller købe pausedrinks. 

TEATERKONKURRENCE

M E G E T  M E R E

W W W . S A M V I R K E . D K

5 gode råd til 
at       lære      hurtig- 
læsning
Det handler om de 
rigtige værktøjer og 
strategier til at øge 
både fart og forstå-
else, når du læser.

9 dates der  
pifter dit  
parforhold op
Du og din partner vil føle 
jer mere tiltrukket af 
hinanden, når I overra-
sker hinanden og prøver 
nye ting sammen. Fo
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ob
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Vis os en hyggestund 
med samvirke. Tag med 
#samvirke. @lenacentio 
nyder lørdagen i selskab 
med smukke blomster, 
kølig rose og Samvirke.

I N S T A G R A M . C O M /
S A M V I R K E

Få de seneste 
tips, læs de ny-
este artikler og 
deltag i konkur-
rencer. Giv os 
dine input og vær 
sammen med 
63.105 andre 
læsere med til at 
gøre Samvirke 
endnu bedre. 

OPSKRIFTER: 20 suppeopskrifter

T W I T T E R . C O M /
S A M V I R K E

S N A P C H A T/
S A M V I R K E

Y O U T U B E . C O M /
S A M V I R K E T V . S A M V I R K E . D K

Lad ikke skumringen få 
overtaget, skriver Sam-
virke i november 1939. 

F A C E B O O K . C O M /
S A M V I R K E

C L A S S I C .
S A M V I R K E . C O M

S A M V I R K E . D K /
N Y H E D S B R E V

Gæt med i konkurrencen på
samvirke.dk/teaterquiz
og svar på 10 spørgsmål om teater. 
Konkurrencen slutter 
25. november.

Teater kan være en fantastisk oplevelse 
for både børn og voksne, og mange 
tusinde mennesker tager årligt i 
teateret. Hvor mange teaterbilletter 
blev der solgt i Danmark i sæsonen 
2014/2015?

VINDGavekort til Det Kgl. Teater



Vind masser af flotte præmier: 

Gavekort til Coop, gavekasser med 

retro-varer, gavekort til FDB-møbler 

og en fantastisk festmiddag, hvor Ditte 

Ingemann eller Claus Holm kommer  

og laver moderne mormormad til dig 

og op til 15 af dine venner.

Indtast dit personlige lykkenummer på www.coop150.dk 
og se straks, om du har vundet.

Ved deltagelse accepterer du, at Coop må kontakte dig med nyheder, informationer og tilbud fra Coop. Ansatte i Coop samt medlemmer af 
disses husstande må ikke deltage i konkurrencen. Konkurrencen starter 29. juli og slutter 30. november 2016. 

Tjenesten udbydes af Coop, Roskildevej 45, 2620 Albertslund, tlf. 43 86 43 86

MORMORMAD-
KONKURRENCE
VIND

Præmier for over 

100.000 kr.
hver måned

         Vind gavekort til FDB-møbler for i alt 25.000 kr.
         

Du får nyt lykkenummer og nye præmier hver måned.

Stem på din favorit-retroret fra 80’erne i november
Du deltager på www.coop150.dk

Dit personlige  
lykkenummer:

EKSTRA VINDERCHANCE!
KUN FOR SAMVIRKES LÆSERE 

Lammekølle med 
flødekartofler 

Æggekage med bacon 
og purløg

Indbagt oksemørbrad 
med hasselbackkartofler

Minestronesuppe

And med brunede 
kartofler og waldorfsalat

Lørdagskylling

Bananasplit med 
saltkaramel

Græsk farsbrød

Risalamande med tre 
slags saucer

Glaseret skinke med 
spinatsalat



Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Rundrejser med dansk rejseleder
albatros-travel.dk  •  36 98 98 98

DET
INDISKE
OCEAN

SYDAFRIKA

BOTSWANA

LESOTHO

Soweto
Johannesburg

Ranger Camp

Dubai

Forlæng  
m. bade- eller 

storbyferie

Malariafri
safari

Dubai og Big Five-
safari i Sydafrika

Storby og storvildt til lav pris! Et moderne 
1001 nats eventyr i Dubai kombineret med 
Big Five-safari på Albatros’ egen Ranger 
Camp. Med dansk rejseleder, 10 dage 

Rejsen begynder i topmoderne Dubai med besøg i verdens  
højeste bygning, Burj Khalifa, aftenkrydstogt på Dubai Creek  
og tid til egne eventyr. Med direkte fly fra Emirates fortsætter vi  
til Sydafrika og Albatros’ egen Ranger Camp. Her drager vi ud  
på safarier (inkl. vandresafari) i det malariafrie Entabeni Vildt-
reservat, hvor vi måske er så heldige at se The Big Five – løve, 
leopard, elefant, næsehorn og bøffel. På den uindhegnede camp 
venter komfortable rammer og helt utrolige naturomgivelser. 

Afrejse 10. og 15. jan., 14. og 23. feb. samt 23. mar. 2017

Fra kr. 14.998,- (Oplys rejsekode SV43)

Prisen inkluderer:  Dansk rejseleder • Direkte fly Kbh. – Dubai 
t/r med Emirates • Direkte fly Dubai – Johannesburg t/r med 
Emirates • Fly Johannesburg – Kbh. via Dubai med Emirates • 
Transport mellem lufthavn og hotel ved ankomst og afrejse
• Entré til Burj Khalifa • Aftenkrydstogt på Dubai Creek m. mid-
dag • 5 safarier, boma braai og vandretur i Entabeni Vildtreservat 
• Besøg i Soweto • 3 nætter på hotel i Dubai i delt dobbeltværelse 
• 5 overnatninger på Honeyguide Ranger Camp • Morgenmad 
dagligt, frokost dag 5-8, middag dag 3-8 • Alle skatter og afgifter

Thailand – rundrejse  
og badeferie
Oplev templer, paladser, myldrende trafik og det delikate thailandske 
køkken i Bangkok, hvor vi også besøger byens ukendte grønne område 
på cykel. Ved Kwai-floden udforsker vi drypstenshuler og kører med 
”Dødens Jernbane”, og i den gamle kongeby Ayutthaya ser vi templer 
og fredfyldte Buddhaer, inden vi nyder strandlivet på øen Koh Chang 

Højdepunkter:  Cykeltur til det grønne Bangkok • Togtur langs  
floden Kwai • Sejltur til Sai Yok Nationalpark • Den gamle hovedstad 
Ayutthaya

Med dansk rejseleder, 15 dage

Afrejse 10. og 24. jan. samt 17. feb. 2017 kr. 14.998,-  
(Oplys rejsekode SV43)

Flodkrydstogt på Rhinen 
fra Basel til Amsterdam
Fra Basel i De Schweiziske Alper følger vi Rhinen nordpå gennem 
Frankrig, Tyskland og hele vejen til Hollands hovedstad. Undervejs anlø-
ber skibet Köln og Strasbourg i Alsace og små Rhinbyer som Rüdesheim 
am Rhein og Oberwesel samt Mainz i Tysklands største vindistrikt. Vi til-
byder en udflugtspakke samt ”Rhinen Aktiv” med cykelture og vandring

Højdepunkter:  Den UNESCO-fredede Rhindal • Sejlads forbi den  
sagnomspundne Lorelei-klippe • Udsigt til vinmarker og borgruiner
Kölner Dom, Kölns imponerende domkirke  • Kanalrundfart i Amsterdam

Med dansk rejseleder, 8 dage

Afrejse fx. 26. juni 2017 fra kr. 11.998,- (Oplys rejsekode SV43)

Udflugtspakke Rhinen Aktiv kr. 998,- | udflugtspakke Standard kr. 598,-

Inkl. helpension på skibet

Al flyvning med 4-stjernede Emirates
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Inkl. 5 dages strandferie på Koh Chang

Gæsternes vurdering: 4,4 ud af 5 Gæsternes vurdering: 4,2 ud af 5

Turen 
findes også 
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