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Liksom pro t e i n e r, kolhydrater, fett
och vitaminer är mineraler och
spårämnen en absolut föru t s ä t t n i n g
för att vår kropp skall fungera på bäs-
ta sätt. Många forskare menar att det
blir allt vanligare med sjukdomar re-
laterade till brister på mineraler och
spårämnen. Detta beror inte enbart på
bristfälligt intag utan också på det
faktum att jorden blir urlakad av mi-
neraler på grund av vårt moderna od-
l i n g s s ä t t .

M i n e r a l e rna påverkar hela kro p p e n s
kemi, såsom hjärnan, immunförsva-
ret, hormonsystemet, matsmältning-
en, hjärta och kärl för att nämna någ-
r a .

Det finns olika sorter av mineraler:
Metalliska, kelaterade och kollodiala.
De kollodiala mineralerna har en

mycket liten partikelstorlek och ab-
sorberas effektivast av kroppen. Sam-
tidigt är de negativt laddade, i motsats
till övriga mineraler som är positivt
l a d d a d e .

Doktor Gary Price Todd har stude-
rat olika effekter av kollodiala mine-
r a l e r, och i sin studie ”Toxic Metal Eli-
mination by Mineral Substitution”
påvisat att kollodiala mineraler re d u-
cerar halten av skadliga mineraler så-
som bly, kvicksilver, kadmium och
aluminium i våra kro p p a r. Glädjande
nog pågår det just nu mycket forsk-
ning avseende mineraler och dess ef-
fekter för vår hälsa.

Av produkter som innehåller kollo-
diala mineraler kan nämnas Dr
D o n s b a c h ’s Mivitotal och Mivitotal
L i t e n .

KROPPS-
PULSERING

(Holistic Pulsing)

Australisk terapiform – relativt ny i
Sverige! Behandling med djup-
gående, avstressande och ange-
näm effekt, som löser gamla
blockeringar och spänningar.

KOMBINATIONS-PAKETET
Kroppspulsering + Singlettsyre +
Magnetmatta + Yogatekniker =
Väg till Välbefinnande och Skön-
h e t ! Även klassisk massage om
så önskas. Perfekt som egentera-
pi för terapeuter. Facila priser.

För information och tidsbeställ-
ning, ring HÄLSOSYNTES, Yng-
ve Söderman, tel 08-650 19 09.

Överviktig?
Vill du gå ner i vikt nu?

Ta hjälp av örter och vitaminer.
Du får dessutom personligt stöd

för att uppnå ditt mål.
30-dagar pengarna tillbaka garanti.

Ring Helene Magnusson

08-768 80 84
oberoende Herbalifedistributör

Vill Du annonsera i Vegetar-Börsen, kontakta
Solveig Engstrand, tel 0660-26 61 08, fax 0660-26 61 10.

MAL MJÖLET SJÄLV
NYTTIGARE

GODARE, BILLIGARE
FARINA
Sädeskvarn av 
lärkträ med
stenmalvark.
Kan mala fint
och grovt mjöl.

1.095 kr.
Gröna Boden, Vasaplatsen 13

4 11 26 Göteborg. Tel: 031-13 88 88

”Heal thyself”
Dr. Bach´s

Blomessenser

Beställ broschyr!
tel 0142-36 01 10

www.aromacreative.se

Allt för
Aromaterapi!

Beställ katalog!
tel 0142-36 01 10
fax 0142-36 01 70

www.aromacreative.se

ROSENMETODEN
En mjuk massage, som är bra för dig 
• som har spända /värkande muskler,
• som känner dig trött eller stressad,
• som har sömn- eller koncentra-

tionssvårigheter
• eller bara behöver en stunds avslapp-

ning.

För information och 
tidsbeställning, ring

Inger Almlöf, praktikårselev
Tel 08-500 312 30, 070-498 92 70

Mottagning: Kungsholmen o Tungelsta

Örebro, Göteborg, Stockholm, Gävle, Malmö, Norrköping, Umeå, BALI.
40 tim utbildning, komplettera ditt nuvarande yrke eller

arbeta heltid som Energimassör. Friskvård på företag o privat
blir mer o mer nödvändligt. Efter kurs finns möjlighet till
medlemsskap i vår massörpool som arbetar på företag.

Tel 0290 - 763 50      Box 138, 813 23 Hofors      Fax 0290 - 765 53
info@friskatag.nu      www.friskatag.nu

Utbilda dig till Vill du bli frisk
Åtgärda orsaken – sluta symtombehandla!

Individuellt anpassad analys med
elektronisk kinesologi. Via hår-
prov, blodprov, fotografi mm loka-
liserar vi oblanser i kroppen, som
orsakat t ex patologiska föränd-
r i n g a r, allergier, ämnesomsätt-
ning, toxiska ansamlingar i krop-
pen och psykiska förändringar. Vi-
tamin- och mineralbehov analyse-
ras. Behandling sker med home-
patiska preparat, örter, blomster-
medel, vitaminer, mm.
Även regressionsterapi utföres.

ERA Institutet
Institutet för helhelshälsa

0248-175 56, era-inst@telia.com

NYHET
Gammal kinesisk smärtlindring nu i
västerländsk tappning. Akupressur-
matta i hygienisk plastmaterial med
otrolig effekt mot olika slags värk och
cirkulationsbesvär ex. ont i ryggen, le-
d e r, insomningssvårigheter, fibromy-
algi. Används även som zonterapi-
mattan.

Olika storlekar, priser 90-500 kr. Te l e-
fon 0155-24 07 29 fax 0155-44 25 10.

Skicka eller maila efter broschyrer
Henry Mikolas Råby 611 95 Nyköping
www.mikolas.com Epost info@mikolas.com

Kolloidala mineraler avlägsnar tungmetaller
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Kolloidala mineraler avlägs-
nar tungmetaller

Vad har hälsorörelsen för
uppgift i det framtida folk-
hälsoarbetet?

Vidarkliniken - en oumbärlig
nisch inom svensk hälso-
och sjukvård

Njut av sommarens skördar

Livet med oliven

Vegetar smakar av ekologiska
olivoljor

Sätt Sverige i rörelse

Stavgång  sätter fart på
svenskarna

Majken  Green, 90 år

Ayur-Veda Hälsocenter

Det ska vara lätt att hitta bra
och säker mat

Bokrecensioner

Dörren på glänt för alternativ
vård

Mjölksyrejästa grönsaker

Noterat

Rabattguiden

Hälsofrämjandet informerar

Springer långt och äter grönt

Det finns forskare som vill ”odla”
mänskliga grisar för att ”framställa”
olika organ som skulle kunna använ-
das till sjuka människor. Man är tydli-
gen beredd att byta nästan alla organ.
Men det är ingen som frågar sig hur
grisen mår av detta. Även den har ju
rätt till hälsa och ett naturligt liv.

Enligt vår uppfattning så måste de fö-
rebyggande insatserna prioriteras. Det
gäller att få människor att röra på sig
m e r, äta vettigt – mer frukt och grönt
– samt sluta röka och dricka alkohol.
Att t ex stödja rökavvänjning för att
ge människorna chansen att undvika
h j ä rt p roblem är både billigare och
s k o n s a m m a re mot patienten än att
vänta tills någon blir så sjuk att man
behöver byta hjärta. En rökavvänj-
ningskur på ett hälsohem kostar cirka
10.000 kr och är skonsamt. Att göra
ett hjärtbyte kostar över en miljon och
är både riskfyllt och skapar psykiskt
och fysiskt lidande.

Samhället måste satsa på de förebyg-
gande insatserna där vi inom Hälsorö-
relsen har kunskap och erfarenhet.
Genutvecklingen måste vi följa nog-

grant, både ur risksynpunkt och hur
man eventuellt kan missbruka denna
kunskap. Vi är negativa till att man
producerar mänskliga grisar. Vi vet in-
te hur dessa organbyten kommer att
påverka individen långsiktigt. Att
m i s s b ruka gentekniken genom att

manipulera människor, djur och väx-
ter anser vi kan bli en katastrof för häl-
san och miljön i framtiden.
H ä l s o r ö relsens budskap håller och

vår kunskap och erf a renhet behövs
mer än någonsin under 2000-talet.
För att möta dessa utmaningar sam-

lar vi nu våra resurser maximalt. Ni
har redan tagit del av vårt samarbete
om Ve g e t a r. Vi hoppas att Ni håller
med om att detta är en positiv utveck-
ling.
Nu går vi vidare och samlokaliserar

SVF och RHF. Båda förbunden flyttar
nu in i nya gemensamma lokaler på Så-
g a rgatan i Stockholm i anslutning till
ett kulturområde. Varje org a n i s a t i o n
har egen kanslilokal och dessutom ge-
mensamma lokaler för kopiering,
framställning av Ve g e t a r, planering av
mässor och andra aktiviteter m.m. Vi
p ressar kostnaderna och ökar eff e k t i-
viteten för att klara oss i framtiden bå-
de ekonomiskt och personellt. Vi ser
nu framtiden an med tillförsikt och
hoppas på ditt fortsätta stöd. Vi be-
hövs som en viktig del i folkhälsoar-
betet och äntligen har bl.a. Socialde-
p a rtementet gett oss stöd för projekt i
Falköping, Borås, Tre l l e b o rg och Ty-
resö. Vi är på gång och med Er hjälp
skall vi göra ett genombrott nu under
2000-talet.

TREVLIG BÄR- OCH
FRUKTRIK HÖST!

KURT SVEDROS
HENRIK SUNDSTRÖM

Kurt Svedros
ordförande i SVF

Hensik Sundström 
ordförande i RHF

Vad har hälsorörrelsen för uppgift
i det framtida folkhälsoarbetet?
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Molkosan /plockas från föregående nr
(Nr 2, sid. 21)

Ring oss för prospekt på 0320-320 80
Fax: 320 81

Informerar:

Höstens Jubileumsresa
till Mallorca är fullbokad!

Endast avbokningsplatser att tillgå

* * *

Välkommen
att resa med oss
till KALAMATA

på södra Pelopponesos
i april 2001
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© Vidarkliniken är ett sjukhus med
74 vårdplatser samt en öppenvård s-
verksamhet med husläkarm o t t a g n i n g ,
b a rn h ä l s o v å rd och mödravård. Den
ligger vid Järn a f j ä rden som en av de
a n t roposofiska verksamheterna kring
K u l t u rhuset i Ytterjärna. Antro p o s o-
fiska behandlingsmetoder används
som ett komplement till de skolmedi-
cinska metoderna. Inom den antro p o-
sofiska medicinen fördjupas kunska-
perna om hur kropp, själ och ande på-
verkar varandra i hälsa och sjukdom.
Helhetssynen på människan ligger till
g rund för all vård men även för ge-
staltningen av Vidarklinikens miljö i
arkitektur och trädgård, valet av ma-
terial och utformningen av deras mil-
jöpolicy.

Vidarkliniken drivs som en ideell stif-
telse utan vinstsyfte. Stiftelsens ända-
mål är att driva ett antroposofiskt sjuk-
hus samt utbildning och forskning i
den antroposofiska medicinen. Stiftel-
sens styrelse utser verksamhetschef och
l e d n i n g s g rupp i samråd med klinikens
kollegium. I kollegiet ingår medarbe-
t a re som önskar dela ett överg r i p a n d e
ansvar för Vidarkliniken. Det medi-
cinska ansvaret på vård a v d e l n i n g a rn a
bärs av en överläkare och en avdel-
ningssköterska ansvarar för vård e n .

Patienter remitteras av läkare som
kontaktas vid behov. Vidarklinken föl-
jer för övrigt riktlinjer som anges i So-
c i a l s t y relsens före s k r i f t e r. Vad gäller
o rdinationer av antroposofiska läke-
medel och terapier får patienter med
sig skriftliga och muntliga instru k t i o-
ner vid utskrivningen. Dessa beskrivs

också i slutanteckningen som sänds till
i n remitterande  läkare samt rapport e-
ras till övriga berörda vårdgivare (t.ex.
h e m s j u k v å rden, distriktssköterska).
Behandlingen följs upp via Vidarklini-
kens öppenvårdsmottagning. Läkare
på Vidarkliniken ansvarar för hur den
a n t roposofiska kompletterande be-
handlingen samordnas med patientens
övriga behandling.
Vidarkliniken erbjuder vård för föl-

jande sjukdomsgrupper:
Cancerpatienter i behov av re h a b i-

litering, alla åldersgrupper
Patienter i behov av palliativ vård, i

första hand cancerpatienter
Patienter med kroniska invärtes me-

dicinska sjukdomar i behov av vård
och rehabilitering, i första hand inom

följande diagnosgrupper: re u m a t o l o-
giska sjukdomar, multipel skleros och
k roniska mag- tarmsjukdomar (t.ex.
ulcerös colit)

Patienter med svår utbrändhet, kro-
niskt trötthetssyndrom, kronisk smär-
ta, fibromyalgi, ätstörn i n g a r, psykisk
insufficiens och blanddiagnoser

D a g v å rd för barn och ungdomar
med allergiska sjukdomar

På dagvårdsavdelningen för barn och
ungdomar finns 8-10 platser. Nyare
forskning visar betydligt färre allerg i
bland barn uppväxta i antro p o s o f i s k
miljö. Orsaken till den minskade ris-
ken att insjukna i allergi anses fram-
förallt bero på annorlunda kost med
biodynamiska – ekologiska råvaror och
mjölksyrade grönsaker, mindre använd-
ning av antibiotika och febern e d s ä t t a n-

de medel samt färre vaccinationer.
F ö rd e l a rna med att bedriva denna

verksamhet som dagvård är att barnen
kan bo hemma med familjen trots sin
sjukdom, vilket gör sjukhusvistelsen
mindre skrämmande. Tidvis kan hem-
situationen vara så påfrestande att för-
ä l d r a rna även önskar stanna några
nätter på Vidarkliniken.

Hur bekostas vården?
Man kan få vården på Vidarklinken

bekostad av sitt hemlandsting. För det-
ta fordras att en läkare på hemort e n
skickar en remiss till Vi d a r k l i n k e n
samt att Vidarklinken får sin begäran
om betalningsåtagande från hem-
landstinget beviljad. Man betalar då,
som på andra sjukhus, en mindre ege-
navgift. Vidarklinken tar även emot
patienter som kommunen har vårdan-
svar för, tex vid avlastningsvård.

Utbildning och forskning
Utbildningsverksamhet är en central

målsättning för Stiftelsen Vi d a r k l i n k e n .
Den bedrivs idag delvis med Vi d a r k l i n i-
ken som arrangör och dels i samarbete
med närstående organisationer såsom

S j u k s k ö t e r s k e f ö reningen för antro-
posofisk läkekonst (SAL)

Läkarföreningen för antroposofiskt
orienterad medicin (LAOM)

Stiftelsen Läkeeury t m i u t b i l d n i n g e n
i Norden

F ö reningen för antroposofisk läke-
konst (FALK).

Just nu bedrivs flera forskningspro-
jekt i samarbete med Karolinska Insti-
tutet, Uppsala universitet, Sahlgre n s-
ka sjukhuset, Åbo Akademi, vård-
högskolorna i Kalmar, Karlskrona och
Linköping m.fl., samt forskare i andra
E U - l ä n d e r. Det bedrivs just nu forsk-
ning på bl.a. följande områden:

U t v ä rdering av bröstcancerpatien-
ters livssituation utifrån olika vårdper-
spektiv där antroposofisk medicin är
en komplementär vårdform.

Upplevelser av förändrat livssam-
manhang och lidande hos bröstcancer-
patienter som söker en komplementär
vårdform

K o s t f a k t o rers betydelse för tarm -
florans utveckling – finns det en kopp-
ling till allergi? 

KS

Vidarkliniken – En oumbärlig nisch
inom svensk hälso- och sjukvård

Vidarkliniken i Ytterjärna

Vidarkliniken – En oumbärlig nisch
inom svensk hälso- och sjukvård
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F rys in bärskörden i små förpack-
n i n g a r, som sedan används efter egen
önskan till exempel nytinade bär till
m o rgongröten eller en fräsch dessert
till middagen.

För bästa resultat använd bara bär
av högsta kvalitet.
F rys in råvaran så nyskördad som

möjligt.
Märk förpackningarna med inne-

håll, vikt och datum.
Fyll inte förpackningarna helt. In-

nehållet kan expandera vid frysning.
Rensa noga. Om bären måste sköl-

jas, gör det snabbt i kallt vatten. Låt
dem sedan rinna av.
Använd tättslutande förpackning-

ar. Förslut med frystejp.
Bären kan kokas otinade till sylt och
saft.

Marinerade lingon

1 l rensade mogna lingon

Marinad:
2 dl vatten
4 dl rårörsocker
1 bit hel kanel
20-25 kryddnejlikor

Häll vatten, socker, kanel och nejli-
kor i en kastrull och koka upp. Lägg
lingonen i en burk med skru v l o c k .
Häll över den varma marinaden. Låt
svalna. Ställ burken i kyl i en till två
dygn. Sila av marinaden och koka upp
den igen. Skumma. Häll tillbaka mari-
naden över lingonen. Låt svalna och
skruva sedan till locket. Förvaras svalt.

Lingonpäron
1,5 l rensade lingon
1 l skalade, hackade päron
2 bitar hel kanel
3 dl vatten
3 dl rårörsocker

Blanda lingon, päron, vatten och ka-
nel i en kastrull. Koka upp och låt sju-
da några minuter. Skumma eventuellt.

Stäng av värmen och rör ner sockre t .
Rör tills det smält.

Tre frukters kompott
1 dl vatten
1 msk pressad citronsaft
5 dl plommon, halverade och urkär -
nade
5 dl päron, skalade och skurna i bi -
tar
5 dl äpplen, skalade och skurna i bi -
tar
1 bit skalad, färsk ingefära
2 msk honung eller sirap

Skär ingefäran i små bitar. Blanda al-
la ingredienser i en kastrull. Koka upp
och låt koka några minuter på svag
v ä rme. Rör om och låt svalna. Förv a-
ras i kyl. Serveras med gräddmjölk el-
ler sesamgrädde.

Plommonchutney
500 g urkärnade plommon
2 ganska stora päron eller 4 små
1 dl kärnfria russin
1 medelstor gul lök
0,5 dl balsamvinäger
0,5 dl vatten
1 tsk mald kryddpeppar
1 krm cayennepeppar

Skala päron och lök. Skär allt i
m i n d re bitar och blanda det i en ka-
s t rull. Koka till lagom konsistens och
kör alltsammans i matbere d a re till ett
slätt mos. Smaka av med krydd- och
cayennepeppar. Den ska vara stark och
fyllig i smaken. Låt svalna. Serv e r a s
kall, gärna som dip. Håller flera veck-
or i kylskåp.

Blåbärsgröt
(4 port)

6 dl vatten
3 dl blåbär (helst färska)
1 dl rårörsocker
1 dl drygt, polenta-majsmannagryn

Koka upp vatten, socker och blåbär.
Vispa ner polentan. Låt gröten få ett
uppkok under vispning. Låt den sedan
koka på svag värme 4-5 minuter un-
der fortsatt vispning. Tag gröten från
plattan. Fortsätt att vispa någon mi-
nut. Gröten ska vara luftig och lätt.

Njut av sommarens
skördar året runt

Äppeltips
Lagra aldrig äpplen tillsammans med potatis. Båda förlorar i smak och

hållbarhet.
Vid lagring lindas varje äpple in i tidningspapper eller lägg dem löst mel-

lan lager av tidningspapper. Förvara dem mörkt och svalt (+5 grader).
Det går utmärkt att frysa råa, skalade och urkärnade äppelklyftor. Be-

kvämt att ha till pajer, äppelkakor och kompotter under hela vintern. Äpp-
len håller sig i frysen ungefär ett år.

Häll hett vatten över äpplen precis innan de skall skalas. Då går det
mycket lättare. För att få riktigt tunna skal, använd en vass potatisskalare.

För att inte missfärgas – lägg skalade äpplen i vatten med citronsaft eller
salt – om de inte används genast.

När man gör äppelpaj bör understa lagret bestå av frukt. Pajskalet blir
klibbigt om det kommer i kontakt med socker. Blanda 1 msk maizena eller
potatismjöl i det socker som strös mellan och över äpplen i en paj. Det gör
att pajen håller ihop bättre när den serveras.

P rova att koka äpplen tillsammans med hel kanel, kry d d n e j l i k o r, en bit
ingefära, apelsin, citron eller lime. Det ger underbara olika smakupplevel-
ser.

Använd aldrig aluminiumkastruller till äppelkokning och inte annars
heller förresten.

Äpplen utsöndrar etylengas som gör att andra frukter mognar snabbare.
Lägg gärna omogna avokado bland äpplen så mognar de snabbare.



Blåbärsblinier

25 g jäst
2 dl bovetemjöl
2 dl ekologiskt vetemjöl
1,5 dl rismjöl
5 dl mjölk eller sesammjölk (37 gra -
der)
1 krm havssalt
1 msk olja
1-1,5 dl färska blåbär
1 msk rårörsocker
smör eller margarin till stekning

Ljumma vätskan till 37 grader och
rör ut jästen i den. Blanda alla ingre-
dienser utom olja, blåbär och socker.
Låt jäsa 30 minuter. Blanda ner olja.
Blanda blåbär och socker och rör för-
siktigt ner dem i smeten. Grädda dem
sakta i plättlagg. Servera med gräddfil
eller mandelgrädde och färska blåbär.

Plommonhjärta

Pajdeg:
2,5 dl ekologiskt vetemjöl
0,5 dl havreflingor
125 g smör eller margarin
3 msk kallt vatten

Fyllning:
1 msk potatismjöl
1 l plommon, delade och urkärnade
30 g smält smör eller margarin

3 msk rårörsocker
1 tsk äkta vanilj
50 g (0,5 dl) flagad mandel

Kör pajdegsingre d i e n s e rna i en mat-
beredare, tills de formar sig till en boll.
Tryck ut degen i en pajform med lös-
tagbar botten. Ställ den kallt i cirka 30
m i n u t e r. Förgrädda pajskalet i 10 mi-
nuter i 200 grader

F ö rdela potatismjölet över pajbott-
nen. Täck med plommonhalvorn a .
Pensla dem med smält matfett. Blanda

socker och vanilj och strö det över.
Strö rikligt med flagad mandel över
pajen. Grädda i 200 grader i 20 minu-
ter tills pajen fått fin färg.

Pärondessert
(4 port)

4 päron
2 dl svart vinbärssylt
1,5 dl vatten
1 bit färsk ingefära
rivet skal av en citron

Rör ut vatten och vinbärssylt i en ka-
s t rull som är så stor att päronen får
plats. Skala och lägg i ingefäran. Ska-
la päronen men låt skaften vara kvar.
Ställ dem i vinbärsblandningen och
koka på svag värme tills päronen är
mjuka men inte mosiga. Låt päro n e n
svalna i sylten. Lägg försiktigt upp des-
s e rten i serveringsskål som förvaras i
kyl. Strö över rivet citronskal. Servera
med tofuglass och vispad grädde.
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Äkta NONI-juice
• Odlas på Hawaiis bördiga 
vulkanjord.

• Till 1 kg juice används 10 kg 
NONI-frukter

• Ren NONI-juice smaksatta med
guava & päron. Inga andra tillsat-
ser eller konserveringsmedel.

Brännäsvägen 6, 134 66 Ingarö
Tel. 08-571 422 50
Fax. 08-571 421 31
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Melonbåt
1 honungsmelon
urkärnade plommon
färska blåbär och hallon
röda och svarta vinbärsklasar

Dela melonen, gröp ur det mesta av
innehållet och skär i bitar eller kuber.
Blanda med plommon, blåbär och hal-
lon. Garnera med röda och svarta vin-
b ä r s k l a s a r. Kyl melonbåten före ser-
vering.

”Ett äpple om dagen…”
2000-talets allra första äppelskörd

ser ut att bli riklig, så Du kan nog inte
motstå dessa frestande recept med
äpplen i soppor, sallader och desserter.
I affärer och torgstånd ligger drivor av
f restande vackra äpplen – en symfoni
från grönt till mörkaste rött.

Passa på att fylla fry s a r, matkällare
och förråd. Färska äpplen kan du fros-
sa i. Ät dem som ”smala”, nyttiga mel-
lanmål, skiva dem på smörgåsen, riv
eller skär ner dem i frukostfilen eller
gröten och ta med dem på höstprome-
naden.

Här kommer några receptförslag för
”daglig” användning.

Rissoppa med äpple 
och curry
(4 port)

2 msk olivolja
1 stor gul lök
2 pressade vitlöksklyftor
2 dl grovrivna morötter
1 dl avorioris
2 äpplen (till exempel Ingrid Marie)
1 msk curry
12 dl vatten
2 tsk buljongpasta
örtsalt efter smak

Skala och finhacka löken. Häll olja i
en tjockbottnad kastrull. Tillsätt lök,
vitlök och morötter. Fräs allt försiktigt
några minuter under omrörn i n g .
Grovriv äpplena och lägg dem tillsam-
mans med curry och ris i kastru l l e n .
Rör om och tillsätt vatten och bul-
jongpasta. Koka upp och låt allt små-
koka i 20-25 minuter. Smaka av med
örtsalt.

Äppelbullar
(24 st)

2,5 dl filmjölk
50 g jäst
5 dl vatten (37 grader)
2 msk lönnsirap/honung
2 msk solroskärnor

3 dl skalade, hackade äpplen (2 st)
1 tsk salt
4 dl grahamsmjöl
10 dl biovetemjöl

Börja med att låta filen rinna av i kaf-
fefilter ett par timmar, så att den blir
ganska fast. Smula och rör ut jästen i
det ljumma vattnet. Tillsätt sirap, sol-
roskärnor, äpplen och den avrunna fi-
len. Arbeta in grahamsmjöl och det
mesta av vetemjölet till en smidig deg,
som får jäsa övertäckt i 30 minuter.
Tag upp den på mjölat bakbord och
tillsätt resten av mjölet. Knåda den väl
och sätt eventuellt till lite mera ve-
temjöl. Dela degen i 24 bitar och for-
ma dem till ovala bullar. Lägg dem på
mjölad plåt och låt dem jäsa ytterliga-
re 30 minuter. Pensla bullarna med
vatten eller fil och grädda dem mitt i
ugnen 10-12 minuter i 250 grader. Låt
dem kallna under bakduk. De går bra
att frysa och är goda till soppa, salla-
der eller med pålägg som mellanmål.

Äppel-vitkålsallad
(4-5 port)

1 litet vitkålshuvud (4-500g)
100 g kålrabbi/selleri
2 stora syrliga äpplen
1 msk citronsaft
3 msk sesam/rapsolja
1 msk balsamvinäger
1 tsk örtsalt
2 krm svartpeppar, grovmalen
1 dl sköljda russin

Strimla vitkålen fint, helst med ost-
hyvel. Knåda kålen med knutna hän-
der så blir den saftigare. Grovriv kål-
rabbi och äpplen. Droppa citro n s a f t
över äpplena. Blanda med kålen. Vi s-
pa ihop olja, vinäger och kryddor. Häll
den över salladen. Tillsätt russin och
blanda noga. Salladen ska ha en frisk,
lite kärv smak. Låt den stå svalt några
timmar före servering.

Äppel-morotsallad
(4-5 port)

4 morötter (ca 500g)
2 stora syrliga äpplen
3 msk solroskärnor
2 msk rapsolja
2 msk pressad citronsaft

Finriv morötterna. Dela äpplena och
tag bort kärnhusen. Hacka äpplena
utan att skala dem. Blanda morötter
med solroskärnor och äpplen. Fördela
citronsaft och olja över.

Festlig äppel-rödbetspirog
(cirka 12 bitar)

1 färdig kyld smördeg
1 stor gul lök
1 msk raps/olivolja
2 äpplen (3 små)
2 msk solroskärnor
5 dl kokta hackade rödbetor
2 tsk pressad citronsaft
1 tsk örtsalt
svartpeppar efter smak

Skala och hacka lök och äpplen. Fräs
dem försiktigt i olja. Tillsätt rödbetor,
s o l ro s k ä rnor och citronsaft. Låt sval-
na. Rulla ut smördegen och placera
rödbetsröran enligt anvisning på för-
packningen. Vik ihop noggrant och de-
k o rera med lite av degen som skärs
bort under vikningen. Pensla med vat-
ten. Gratinera i 200 grader ugnsvärme
20-25 minuter eller tills pirogen fått
fin färg. Serveras ljummen tillsammans
med äppelgräddfil. Den här piro g e n
passar fint även på julbordet. Går bra
att frysa kortare tid.

Äppelgräddfil

3 dl gräddfil
1 lite mjöligt äpple
1,5 tsk riven pepparrot

Skala och riv äpplet direkt ner i filen.
Tillsätt den rivna pepparroten. Blanda
väl. Serveras kyld. Denna sås passar
också bra till rödbetssalladen.

Ugnsbakade äpplen
6 stora dessertäpplen (ej för syrliga)

Fyllning:
50 g smält smör/margarin
1,5 dl kokosflingor
2 msk rårörsocker/honung
1 tsk malen ingefära

Glasering:
1 msk smält smör/margarin
1 msk rårörsocker blandas med
1 msk sesamfrön

K ä rna ur och skala äpplena. Ställ
dem på ett ugnsäkert fat. Blanda sam-
man fyllningen och fördela den i äpp-
lena. Pensla dem med matfett och strö
på sesam/sockerblandningen. Baka
dem i 225 grader värme nederst i ug-
nen cirka 20 minuter eller tills de
känns mjuka. Servera gärna tofuglass
till.
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Vi hittade 10 stycken. En
av dem hade utgått ur sorti-
mentet och en annan fanns
ej kvar, möjligen bero e n d e
på priset som var mycket
högt satt. Kvar blev åtta
som vi presenterar för våra
l ä s a re. Alla 8 är av högsta
klass enligt gradering.

Extra virgin (engelska), vi-

e rge (franska), vergine (ita-
lienska), virgen (spanska) är
j u n g f ruoljans allra finaste
kvalitet med låg surhetsgrad
som inte överstiger 1 pro-
cent. Oljans surh e t s g r a d
anger inte om syrlig smak i
oljan, utan hur mycket det
finns av fria fettsyror per
100 g. Låg surhetsgrad be-
tyder olja av hög kvalitet
med mindre benägenhet att
härskna.  Merparten oliver
p ressas gröna och omogna.
Då innehåller de fenoler, an-
tioxidanter som skyddar ol-
jan mot åldrande genom
ljus och värm e p å v e r k a n .
Liksom andra oljor bör oli-
voljan förvaras i ru m s t e m-
peratur och mörkt. En tum-
regel är att en olja går att
använda så länge den sma-
kar och luktar bra. Börjar
en olja att lukta härsket bör
man kasta bort den.

Olivolja för hälsan
Vi svenskar förbrukar 2 dl

olivolja
per per-
son och
å r. Av
utbudet
av oljor
att dö-
ma hål-
ler oli-
voljan
på att
bli allt-
mer po-
pulär,
även
hos oss.
Men det
är ändå
mini-
malt om
man
jämför
med ita-
lienarna
som för-
brukar
11 liter
per per-
son och
år.

Det är
den sto-
ra för-
bruk-
ningen av olivolja som an-
ses ligga bakom Medelhav-
sfolkets goda hälsa vad gäl-
ler hjärt- och kärlsjukdo-
m a r. Det är vetenskapligt
bevisat att olivolja kan sän-
ka blodfetterna på dem som
har förhöjda värden. Oli-
volja kan sänka det onda
k o l e s t e rolet LDL med upp
till 13%. Även rapsolja har
en liknande effekt.

En matsked olivolja om
dagen kan halvera risken
för bröstcancer, som är den
vanligaste cancerf o rm e n
hos kvinnor.

Olivoljans skyddande ef-
fekt beror på att den är rik
på enkelomättade fettsyro r.
Även rapsoljan är rik på
detta fettslag. Va rför dessa
oljor kan skydda mot bröst-
cancer vet forskarna inte

ännu, men
det finns fle-
ra teorier.
Man tro r
bland annat
att enkelo-
mättat fett i
cellmembra-
nen kan gö-
ra dem mer
mot-
ståndskraf-
tiga mot ox-
idation,
”härsk-
ning”, som
kan vara
första steget
mot att få
cancer.
Olivoljan
har också
många
andra goda
egenskaper.
Den ”smör-
jer” mat-
smält-
ningsappa-
raten, för-
bättrar äm-
nesomsätt-
ningen och
underlättar

upptagningen av fettlösliga
v i t a m i n e r, kalcium och
andra mineraler. Diabetiker
som reglerar sitt blodsocker
genom kosten mår bra av
olivolja.
Olivolja är också välgö-

rande för hår- och kro p p-
s v å rd. Den kan bl.a. ha po-
sitiv effekt på psoriasis. Som
hårinpackning är olivoljan
suverän – passa på att mas-
sera in lite i hårbottnen om
den är torr. Nariga, torr a
händer och fötter mår bra
av att masseras med olivol-
ja. Har man dålig blodcir-
kulation i t.ex. fötterna hjäl-
per olivolja. Man känner sig
varm och behaglig efteråt.

Mångsidig olja
Olivoljan är dessutom en

av de mest allsidiga matol-

j o rna. Olivolja och rapsolja
är de enda oljor som tål att
steka och fritera i, på grund
av sin höga halt av enkelo-
mättat fett. Den passar bra
i dre s s i n g a r, kalla och var-
ma såser och soppor. Oliv-
oljans lite speciella smak
passar perfekt ihop med de
flesta grönsaker. Matbröd
får fin smak med lite olja i
baket. Doppa en bit färskt
bröd i olivolja och njut av
den fräscha smaken.

Olivolja är den olja som är
mest rik på nyttigt, enkelo-
mättat fett, 70-78%. Som
god tvåa kommer rapsoljan
med 60% enkelomättat fett.

Rapsen är föremål för gen-
teknikens intresse och
många olika projekt har va-
rit och är på gång. Att gen-
modifiera olivträden som
växer mycket långsamt och
kan bli minst 1000 år, ja till
och med uppemot 2000 år,
lär nog bli för lång väntan
på forskningsresultat. För-
hoppningsvis får vi ha des-
sa underbara träd med sina
värdefulla frukter ifred.

Det urgamla olivträdet –
en symbol för fred och för-
soning

En krans av vilda oliver,
Zeus symbol erhöll segrar-
na i de antika olympiska
spelen. Olivkvisten är en
vanlig symbol. Duva med
olivkvist re p resenterar van-
ligen fred och försoning, till
exempel i FN:s emblem och
flagga. Inom kristendomen
symboliserar olivkvisten de
trognas själar.

Lästips och källor
Hälsa 4 – 1998
Ica Kuriren 3 / 2000
C l a re Gord o n - S m i t h ,

”Smaksatt med olivolja”
(Richters)

Judy Ridway ”En bok om
olivolja” (Wahlströms)

Nina Yunker ”Ninas bok

TEXT 

AV

ANNA-LISA 

STENUDD

olivenLivet med oliven
oliveroliver för livet
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I juni ordnade Vegetar en
olivolje provning i SVF:s lo-
kal. Arrangör var Anna-Li-
sa Stenudd som hade inför-
s k a ffat de åtta ekologiska
o l i v o l j o rna. Fotografen och
f i l m a ren Tina Axelsson fo-
tade evenemanget och stjär-
nkocken Konstantin Schön-
ros bjöd på en delikat mål-
tid efteråt. Följande delta-
g a re var med i panelen och
smakade av olivoljorna:
Birgitta Bergströmer, 
Dietist
Berit Ekström, 
Demonstratris
B i rgitta Stålhammar, f . d .
f a k t a redaktör på Hälsa &
Vegetar
Konstantin Schönro s , G r ö n
gourmékock
Adrian Rösiö, R e d a k t ö r
Livsgrodden

Oljorna hälldes upp i num-
rerade plastbehållare så att
d e l t a g a rna inte skulle veta
vilken sort de testade. Efter
att ha bedömt färg och doft
doppade de bitar med eko-
logiskt vitt Ve rona bröd
från Sattva Naturbageri i ol-
jan och smakade av. Efter
att ha sköljt ner varje pro v -
omgång med vatten och
väntat i fem minuter, var det
dags för nästa olja. Va r j e
d e l t a g a re fick skriva ned si-
na bedömningar på ett pro-
tokoll som har samman-
ställts här nedan.

Bedömningen togs på
största allvar och Tina Ax-
elsson knatade omkring och
fotade alla samtidigt som
Anna-Lisa agerade polis och
hällde upp oljorna, bakom
ett staffli, som sedan serv e-
rades av Ewa Sangwall. Del-
t a g a rna fick inte diskutera
oljorna sinsemellan, en upp-
gift som var näst intill omöj-
lig för den pratglade multi-
k o n s t n ä ren Konstantin
Schönros.

När en av oljorna vi-
sade sig vara härsken rådde

det sura miner hos deltagar-
na, men ingen ville säga nå-
got. Till slut lyckades Kon-
stantin kläcka ur sig: ”Mitt
svenska ord f ö rråd räcker
inte till... kan någon ge mig
ett synonym för brännande
obehag?”

Trots att datummärkning-
en inte var utgången hade
oljan härsknat, detta p.g.a.
att personalen i hälsobuti-

ken hade använt den som
skyltexemplar och låtit flas-
kan stå länge i soligt skylt-
f ö n s t e r. Anna-Lisa köpte en
ny som visade sig vara be-
tydligt godare.

När provningen väl var av-
klarad kunde vi alla sätta
oss ned och njuta av Kon-
stantins utsökta krämiga

linssoppa med malda cashew-
n ö t t e r. Själv var jag inte
särskilt intresserad av tab-
boulehn, utan sparade mig
till efterrätten då det serv e-
rades uppfriskande ”fru k t s-
moothies”. Recepten på des-
sa läckerheter  finns alla med
i Konstantins re c e p t k o m-
pendium ”Green Gourm e t
enligt Tao” som finns att be-
ställa hos SVF för 75 kr. Det

är inga enkla recept, och jag
kan lova att det blir mycket
disk när man ger sig i kast
med matlagning à la Kon-
stantin. Detta kan samtliga
d e l t a g a re från kvällen inty-
ga, förutom jag själv så
k l a rt, eftersom jag satt och
d rog roliga historier på
franska med Konstantin
medan alla andra diskade
flitigt och ställde i ord n i n g
det bombnedslag som den
k reative kocken åstadkom-
mit i köket.

AR

Vegetar olivoljor
Vegetar smakar av ekologiska olivoljor
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TEST

Märke

Storlek

Pris

Ursprungs-
land

Färg

Arom

Smak

Eftersmak

Odling

Flaska

Tillverkare

Slutbedöm-
ning

FYRA 
ÅRSTIDER

500 ml

Ca 65:-

Spanien

Gulgrön

Mild, 
fruktig doft

Nötter, 
vanilj
Smakar oliv,
lite pepprig 
med lätt 
sötma

Lång

Ekologisk,
Kravmärkt,
datummärkt

Vacker flaska
men ljus-ex-
ponerad.
Måste förva-
ras 
mörkt

Bio-
dynamiska 
produkter

Favorit

OLIV

500 ml

Ca 55:-

Spanien

Gröngul

Ren god oliv-
doft

Ren, lite kärv
olivsmak

Frisk

Ekologisk,
Kravmärkt,
datummärkt

Mörk, grepp-
vänlig flaska

Kung Mar-
katta

Mycket god

GARBO

500 ml

70:-

Italien

Svag grön ton

God olivdoft

Lagom oliv-
smak
Neutral
Rund, len
smak

Fin

Ekologisk,
Kravmärkt,
datummärkt

Mörk flaska

Garbo 
Food AB

Mycket god

ZETA

250 ml

Italien

Fint gröngul

Svag doft av
mandel

”OK”
kraftig
kärv oliv-
smak

Stark

Ekologisk,
Kravmärkt,
datummärkt

Ljus flaska
Måste förva-
ras mörkt

Zeta

God

ÄNGLA-
MARK

500 ml

Ca 50:-

Italien

Ljus gulgrön

Mild aroma-
tisk

Rund, mild
smak av oli-
ver

Kort

Ekologisk,
Kravmärkt,
datummärkt

Mörk flaska

KF

Mycket god

LA BIO
IDEA

500 ml

Ca 65:-

Italien

Svag grön ton

God tilltalan-
de doft

Mild, smak
av oliv med
nötter.
Lätt sötma

Mjuk

Ekologisk,
Kravmärkt,
datummärkt

Ljus flaska.
Måste förva-
ras mörkt

Kung 
Markatta

Favorit

OLIVOLJA

500 ml

Italien

Ljus gulgrön

Mild oliv doft

Len, ren och
god neutral
smak

Kort

Ekologisk,
Kravmärkt,
datummärkt

Ljus flaska
Måste förva-
ras mörkt

Carlshamns
mejeri AB

Mycket god

OLIFOLIE

1.000 ml

Ca 111:-

Portugal

Gulgrön

Mjuk doft av
oliver

Skarp, kraftig
smak

Kort, lite
stickig
Ekologisk,
Ecomärkt, da-
tummärkt

Mörk flaska

Mindre god

TESTRESULTAT:
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Sätt Sverige i rörelse 2001
– ett fysiskt aktivitetsår

Regeringen har beslutat att ge Folk-
hälsoinstitutet uppdraget att i ett brett
samråd och samverkan med andra
myndigheter och organisationer göra
2001 till ett fysiskt aktivitetsår.

Hösten 1998 redovisade FHI i rap-
porten Fysisk aktivitet – för nytta och
nöje, en genomgång av det vetenskap-
liga stödet för att konstatera att fysisk
inaktivitet är ett betydande folk-
h ä l s o p roblem. Rapporten visade att
insatser som ökar befolkningens fysis-
ka aktivitetsnivå skulle få påtagliga
positiva effekter på befolkningens all-
männa hälsotillstånd.

Målgrupper
R a p p o rten visade att ca 20% av be-

folkningen kan räknas som helt inak-
tiva. Det betyder att de pro m e n e r a r
m i n d re än sammanlagt en timme i
veckan och blir nästan aldrig andfåd-
da. I denna grupp skulle fysisk aktivi-
tet kunna bidra till en väsentlig minsk-
ning av förekomsten av hjärt-kärlsjuk-
domar, diabetes typ II, osteoporos och
övervikt.

Internationellt anges den lägsta önsk-
värda nivån av fysisk aktivitet till mot-
svarande 30 minuters snabb pro m e-
nad fem gånger i veckan eller helst var-
je dag. Viktiga målgrupper är unga
kvinnor, invandrare, lågutbildade vux-
na samt äldre. Politiker såväl som all-
mänheten behöver få kännedom om
hur man kan integrera fysisk aktivitet
i vardagen. Ofta nämns arbete eller
studier som det största hindret för fy-
sisk aktivitet. Men de flesta av dessa
helt inaktiva människor upplever sig
själva som ”inte den sportiga typen”
och lider av brist på självtillit vad gäl-
ler utövandet av fysisk aktivitet.

Kommunerna och de 
lokala aktörerna

Ett sätt att inbjuda till rörelse är ge-
nom att utforma tilltalande cykel- och
gångvägar samt genom att skapa goda
f ö rutsättningar för motion, idrott och
friluftsliv i folks närmiljö. De konkre-
ta målen för folkhälsoarbetet ska ut-
formas på lokal nivå i samverkan med
kommunerna och deras utformning av
närmiljön.

Kunskapsspridning och attitydpåver-
kan
Hälso- och sjukvården spelar en vik-

tig roll som informationskanal. En vik-
tig strategi är att reformera hälso- och
s j u k v å rden mot hälsofrämjande och
s j u k d o m s f ö rebyggande insatser samt
att skapa en hälsoinriktad samhällspo-
litik. Dessa mål är valda utifrån
WHO:s riktlinjer för hälsofrämjande
arbete.

Övergripande mål
Nyckelbudskapet är måttlig vardags-

motion och det övergripande målet
med det fysiska aktivitetsåret är att
öka hela befolkningens fysiska aktivi-
tetsnivå men främst anpassa insatser-
na mot de grupper som är helt inakti-
va eller grupper som har sämre föru t-
sättningar att göra hälsosamma val.
I n s a t s e rna kommer då att inriktas på
fyra genomförandegrupper:

Skola/förskola
Hälso- och sjukvård
Arbetslivet
Fritiden

Flera länder – Nya Zeeland, USA,
Canada, Australien, England, Finland

och Nederländerna – planerar, har ge-
nomfört eller är mitt i nationella kam-
panjer för fysisk aktivitet. I Sverige en-
gageras högsta möjliga politiska och
administrativa nivå med stöd från
Skolverket, Riksidrottsförbundet och
Arbetslivsinstitutet m.fl. I planerings-
gruppen ingår även FRISAM som Häl-
sofrämjandet var med och startade.

Det fysiska aktivitetsåret
Sammanfattningsvis kan man säga

att det fysiska aktivitetsåret främst kan
ses som ett långsiktigt projekt som syf-
tar till att förespråka och förankra frå-
gan på alla nivåer i samhället. En na-
tionell konferens är planerad i Falun
från den 20-22 september år 2000 och
f ö rhoppningsvis kan konsensus då
uppnås om riktlinjerna för fysisk akti-
vitet.

Inriktningsmålen är att
Barn i förskoleåldern stimuleras till

rörelse och lek dagligen både inne och
ute.

Skolan är en stödjande miljö för fy-
sisk aktivitet och rörelse.

Vuxna uppmuntras och ges möjlig-
het till daglig fysisk aktivitet och rö-
relse.

Fritidens arenor för fysisk aktivitet
och rörelse blir mer tillgängliga, jäm-
ställda, socialt jämlika och integre r a-
de.

Arbetsplatsen utgör en stödjande
miljö för fysisk aktivitet och rörelse.

Forskningen kring fysisk aktivitet
och dess betydelse för folkhälsan sti-
muleras.

AV MARIA WESTERSTÅHL, 
IDROTTSHÖGSKOLAN

Ökad ork i vardagen
Bättre immunförsvar
Minskad risk för t.ex.

Ryggont
Hjärt-kärlsjukdomar
Typ II-diabetes

Benskörhet
Vissa cancerformer

Mildrad psykisk ohälsa

Så här mycket behöver 
vi röra på oss:
30 minuters måttligt ansträngande
fysisk aktivitet per dag

(motsvarande en rask promenad).
3 promenader à 10 minuter är lika
bra som en promenad på 30 minuter

dessutom
ansträngande fysisk aktivitet
ett par gånger per vecka,
minst 30 minuter per gång

Varför är det viktigt med fysisk aktivitet?
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Nytt Ungdomsprojekt
år 2001

AV ADRIAN RÖSIÖ

Ungdomsförbundet H.E.L. planerar att profilera sig under det fysiska
a k t i v i t e t s å ret genom att satsa på att propagera för idrott och mo-
tion utan tävlan. Ling gymnastiken var ett exempel på fysisk aktivi-

tet utan tävlan. En av målgru p p e rna för Folkhälsoinstitutets fysiska aktivi-
tetsår är unga kvinnor som lider av brist på självtillit när det gäller sport och
idrott. Ungdomsförbundet H.E.L. har intresserat sig för hur tävlan påverkar
ungdomar negativt och förbereder just nu en kampanj där man informerar i
skolor om fördelarna med att eliminera tävlingsmomentet.

Enligt en rad studier har det visat sig att det är tävlingshetsen i skolor som
ger många ungdomar avsmak för idrott och får dem att undvika fysisk akti-
vitet helt och hållet. Eftersom konkurrens och tävlan inte lockar många ung-
domar, utan snarare orsakar obehag när de uppmanas att besegra sina kam-
rater, planerar H.E.L. att utforma en broschyr som uppmuntrar till olika fy-
siska aktiviteter fria från den evinnerliga tävlingshetsen som följer många
från vaggan till graven.

Hur det går för ungdomarna i sitt försök att få stöd från Folkhälsoinstitu-
tet kan ni läsa om i Livsgrodden i höst.

AV KURT SVEDROS
Hälsorörelsen kommer att aktivt del-

taga i och ordna egna arr a n g e m a n g
under kampanjen Sätt Sverige i Rörel-
se 2001. Varje lokalförening kommer
att erhålla material för hälsopromena-
den med Hälsotipset. Stavgång kom-
mer vi att bredda till fler lokalföre-
ningar och vi hoppas att många från

H ä l s o r ö relsen engagerar sig under
nästa år. Börja planera redan nu och
beställ Hälsotipset från RHFs kansli.
Tag kontakt med Korpen eller ord n a
själv stavgång på din ort. Vi har mate-
rial som stöd och hjälp i arbetet. Re-
dan nu har en del lokalföreningar star-
tat stavgång, pro m e n a d e r, qigong och
vattengympa. Fråga i din lokalföre-

ning vad som är på gång.
Vi återkommer i nästa nummer av

Vegetar med ytterligare information

Stavgång sätter fart på svenskarna

På bilden leder Ani-
ta Eriksson i Falkö-
ping Hälsofrämjan-
dets säsongavslut-
ning på Mösseberg.
7-8 st kom med i
början, säger Anita,
men nu är det 30-40
st som går stavgång
och fler och fler
kommer med. Stav-
gång är en av Hälso-
rörelsens motionsak-
tiviteter.



Eldsjälen Majken Green har
varit med i Hälsofrämjandet se-
dan starten.

- Jag kom med 1939 när grun-
d a ren Are Waerland var ledare
för organisationen (som då var
ganska liten). Are Waerland fö-
respråkade vegetarisk kost och
fysisk aktivitet. Han var en fli-
tig föreläsare och drog fulla hus,
inte minst i Konserthuset i
Stockholm, säger Majken.

Under ca 15 år var Majken en
mycket uppskattad klubbmäs-
t a re i Stockholmsavdelningen.
Hon ordnade fester, utflykter
och före l ä s n i n g a r, såg till att
sammanträden och medlems-
kontakter fungerade. Majken
var också aktiv i Nationalföre-
ningen mot tobak som bildades
på 50-talet. Hon var styre l s e l e d a m o t
tills föreningen upphörde 1992 när
Folkhälsoinstitutet startade och tog
över.

Under många år har Majken under-
visat i vegetarisk matlagning. Mellan
1975 och 1988, vår och höst, höll
Majken sina populära kurser. I Hälso-

främjandet regi blev det 28
fulltecknade kurser. Allt som
allt har Majken lärt minst 500
människor att laga vegetarisk
mat.
Själv minns jag Majken när
hon puttrade omkring på sin
vällastade turkosfärgade mo-
p e d s c o o t e r, iklädd matchande
jacka eller byxor, mellan
g r ö n s a k s t o rg, hälsokostbuti-
ker och kurslokaler.
Majken Green blev vegetarian
för 65 år sedan och blev fri från
sina ständiga förkylningar.
Även den kroniska tröttheten
och nervositeten försvann. Sin
reumatism håller hon också i
schack med kosten. Ve g e t a r
gratulerar i efterhand och tack-
ar varmt för betydande och

värdefulla insatser.

ANNA-LISA STENUDD
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Majken Green 90 år
Vegetarian i 65 årVegetarian i 65 år

Hälsofrämjandets äldste fd funktionär Majken Green fort -
farande full av aktivitet. Här på Karl-Otto Alys 70 årsdag
tillsammans med Ulla Sallert, som också varit aktiv i Hälso -
rörelsen.

Svenska Vegetariska Före n i n g e n s
H e d e r s o rdförande Anders Kocken
har nyligen avlidit. Han var född 20
juli 1906. Föreningen var inte under-
rättad och kunde beklagligtvis inte

deltaga vid begrav-
ningen. Under mer
än 20 år innehade
han ord f ö r a n d e p o s-
ten i riksföre n i n g e n
och han ägnade ett
livligt och outtrött-
ligt arbete åt denna
uppgift.
Anmärkningsvärda
händelser skedde
under hans tid.
Bland annat fick för-
eningen från en
medlem i Jönköping
en större donation,
kallad We i m a r s

Minnesfond. Med hjälp av dessa me-
del kunde förutvarande fastigheten
på Rådmansgatan inköpas, vilken ju
senare såldes med god vinst.

De räckte även till förbättringar för
tidningen till både sidantal, utgiv-

ningsnummer och upplagan till häl-
s o k o s t a ff ä re rna bl.a. Tidningen ut-
kom regelbundet med elva nummer
per år.

Verksamheten inom föreningen var
livlig särskilt i Stockholm, där före-
drag, sammankomster och utflykter
avlöste varann, även matlagningskur-
ser ordnades då som nu.

För Anders Kocken var det angelä-
get att följa arbetet inom hälsoröre l-
serna ute i världen och han stod även
i personlig kontakt med några av le-
d a rna som t.ex. ordföranden inom
E u ropeiska Unionen engelsmannen
Dr. Latto.

Samtliga Världskongresser besökte
han och mycket uppskattade gru p p-
resor anordnades även för medlem-
marna. Givetvis betalades omkostna-
derna av deltagarna själva.

Flera lyckade mässor anord n a d e s
denna tid. Särskilt lyckad var en mäs-
sa ordnad på Kulturhusets baksida
som hade namnet En trappa till häl-
sa. Hälsokoströrelsen ställde upp bå-
de med varor och annat material. Be-

s ö k a rna var intresserade och i pre s-
sen skrev man berömmande om den-
na aktivitet.

Den största händelsen under Anders
Kockens tid var emellert i d
V ä r l d s k o n g ressen i Ronneby. Där
samlades talrika besökare från hela
världen och Anders Kocken hälsade
de olika gru p p e rna välkomna på de-
ras språk, även den stora japanska
gruppen.

Kongressen var en fullständig succé
och beröm kom från alla deltagare .
Det omvittnades samfällt att det var
den bästa kongressen av alla.

Detta var till största delen Anders
Kockens förtjänst, som ägnat mycket
tid och arbete åt förbere d e l s e rna till-
sammans med den kongressvana led-
ningen i Ronneby.

Till Anders Kockens eftermäle skul-
le man kunna tillämpa Skriftens ord:

Allt vad han gjorde,
gjorde han av hela sitt hjärta
och därför hade han lycka.

THERESIA EK

KockenAnders Kocken
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I leende Sörmlandsnatur ligger Mel-
lösa. På slingrande småvägar kommer
man dit och där strax bortom kyrkan
ligger ”Ay u r- Veda Hälsocenter”. På
bilden ser vi dels själva Hälsocentre t
och dess initiativtagare Monica Seger-
b e rg. Hon äger och driver detta an-
norlunda Hälsocenter och inbjuder
bl.a. till Ay u r- Vedisk Oljemassage,
Ö rt-ångbad och Shirodhara, en skön
behandling då en terapeut häller en
v a rm oljeström sakta över pannan,
som är mycket välgörande mot stre s s
och spänningar.

Monica talar sig varm för Ayur-Veda
som enligt henne är världens äldsta
kända hälsosystem. Hon har studerat
dessa ämnen i USA, Tyskland och Hol-
land.
Monica, som har varit verksam inom

bl.a. Riksförbundet Hälsofrämjandet
både lokalt och centralt har nu startat
hälsoverksamhet i lilla Mellösa (vid
Flen), sin barndomsbyggd.

Vi önskar henne lycka till!

KS

Kjell har inte bara under flera decen-
nier verkat som konsulent och före-
d r a g s h å l l a re. Genom att skriva en rad
g rundläggande böcker som ”Jord och
bröd” och ”Biodynamisk trädgårdsod-
ling”, genom tidningsartiklar och Bio-
dynamisk Tidskrift har han betytt
mycket som inspiratör och folkbildare
inom den biodynamiska rörelsen.

Kjell Arman var född 1921 och växte
upp på en stor gård i Sörmland. Han
utbildade sig till farmaceut och arbeta-
de som läkemedelskonsulent när han
kom i kontakt med hälsorörelsen och
via den med de biodynamiska idéerna.

Kjell Arman engagerade sig i den Bio-
dynamiska Nordisk Forskningsring och
deltog också i arbetet inom Biodynamis-
ka föreningen som bildats 1944. På 1960-
talet blev han sekre t e r a re i föreningen ef-
ter Jerker Engborg och flyttade till Järn a .

Därifrån arbetade han på heltid som
biodynamisk konsulent och tillsam-
mans med Bo Pettersson, agronom och
f o r s k a re, lade han upp en omfattande
kursverksamhet.

Kjell Arman bidrog långt in på 90-ta-
let även med artiklar i bl.a. Kultura-
Biodynamisk tidskrift. Varje år kring
midsommar medverkade han i en kurs
i biodynamisk trädgårdsodling på Skil-
lebyholm. I år var han inte med. Han
avled den 24 juni, på midsommard a-
gen. Han lämnade bakom sig ett säll-
synt verksamt liv och en pionjärg ä r-
ning som knappast kan överskattas.

Kjell ställde alltid upp för hälsoröre l-
sen både vid officiella uppvaktningar,
vid pre s s k o n f e renser och kurser. Han
var ett stort stöd när vi arbetade för att
få den ekologiska – biodynamiska od-
lingen accepterad. Vi arbetade hårt till-
sammans under många år och en del av
g e n o m b rottet med bl.a. KRAV och De-
meter var Kjells förtjänst. Vi kommer
alltid att minnas Kjells stora kunnande
och hans ovärderliga stöd i arbetet för
god matkvalité. Saknaden är stor men
vi fortsätter med det arbete som Kjell
var med och lade grunden till.

KURT SVEDROS

Kjell Arman är död

MATNYTTIGT FÖR EN TIA I VECKAN
Prenumerera på Miljömagazinet, den nya konsumenttidning-
en! Miljömagazinet drivs numera av Sveriges Ko n s u m e n-
ter i Sa m v e r kan, där både SVF och RHF är medlemsor-
ganisationer.

Du kan ge bort en kvartals- eller halvårsprenumeration,
men börja med att skaffa tidningen själv!

Kvartal 13 nr 150:-
Halvår 26 nr 260:-
Helår 52 nr 460:-

Postgiro 84 84 00-8. Kom ihåg att ange namn och adress!

Läs mer på www.miljomag.se eller www.konsumentsamverkan.se

PROVNUMMER kan beställas på postgiro 638 20 78-1. Sätt in 25:-
för tidning och porto.

Ayur-Veda Hälsocenter
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Livsmedelsverkets nya konsumentpanel. Från vänster Anders Lindström, Anna-Karin Olofsdotter, Mattias Lindström, Louise Un -
gerth, Lars Jonsson, Anna-Lisa Stenudd, Bertil Norbelie, Margareta Frost Johansson, Bert Vetterfalk, Kristin Sundström, Leif Chrona,
Bengt Ingerstam, Karin Nileskog och Iréne von Arronet.

”Det ska vara lätt att hitta
bra och säker mat”

Många har undrat över vilken kontakt
Livsmedelsverket och vi vanliga kon-
sumenter har. Lyssnar man till oss och
tar man våra åsikter på allvar? 
Svaret är:

DÄRFÖR FINNS 
KONSUMENTPANELEN

Syftet med konsumentpanelen är att
b redda verkets kontaktytor mot kon-
s u m e n t e rna och deras org a n i s a t i o n e r.
G ruppen är rådgivande och ska fylla
det ömsesidiga behovet av inform a-
tionsutbyte och vara ett forum för
överläggningar i viktiga frågor.
Den nya referensgruppen är utsedd för

perioden 1999-2001 och består av tolv
personer:
Nominerade av Sveriges 
Konsumentråd
Margareta Frost Johansson,
Hushållningssällskapen
Lars Jonsson, Sveriges Konsumentråd
Anders Lindström, Celiakiförbundet
Louise Ungerth,
Konsumentföreningen i Stockholm

Nominerade av Sveriges Konsumenter
i Samverkan
Iréne von Arronet, Frihet till hälsa
Bengt Ingerstam, Konsument-Forum
Anna-Lisa Stenudd, Vegetariska Före-

ningen / Hälsofrämjandet
Bert Vetterfalk, Demeterförbundet

Övriga ledamöter, re p re s e n t e r a n d e
områdena kost och motion samt
landsbygdskonsumenterna
Mattias Lindström, 
friskvårdskonsulent
Karin Nileskog, Viktväktarna
Kristin Sundström, Friskis & Svettis
Anna-Karin Olofsdotter, lantbrukare.

”Det ska vara lätt att hitta
bra och säker mat”



Ay u r v e d i s k v e g e-
tarisk kokbok

I Cecilia Kjerrulfs kokbok finns de
kända indiska recepten på panir
( f ä r s kost) och dall, samlingsnamn för
b ö n o r, linser och ärtor som är kokta
till en sås. Alla recept förv å n a n s v ä rt
enkla och med ett så lyckat och sinn-
ligt resultat att de snabbt blivit en del
av mina favoriträtter.

Vad sägs om grönsaksgratäng med
rosmarin, rödbetsmums, panir i bro c-
colimos
eller en
rosen-
frukts-
sallad att
fresta
smaklö-
karna
med?
Det som
tilltalar
mig mest
med
denna
kokbok
är förespråkandet av att använda sina
sinnen vid matlagning och fört ä r i n g .
Cecilia Kjerrulf förklarar att man bör
undvika att äta mat som man inte gil-
l a r, för det tillfredsställer dig inte hel-
ler. Har man väl valt att äta något, bör
man dessutom välja att njuta av det.

Födan ska dessutom helst vara
sattvisk. Med det menas främst att den
ska vara välsmakande, vacker och ny-
lagad av rena, ekologiskt odlade råva-
ror. I kokboken finns även en beskriv-

ning på hur en måltid bör intas – enk-
la råd som många av oss tycks ha
glömt bort i vår hektiska vardag.

För den intresserade har Kjerrulf
även inkluderat en översikt över den
u rgamla, holistiska vishetsläran Ay u r-
Veda som är av stort intresse. Boken
är utgiven av Natur och Kultur/LTs
förlag och finns att köpa eller beställa
från Veda Lila.

PERNILLA FRANSSON

Mat miljö rättvisa
Förbundet Djurens Rätt har gett ut

en rapport som heter Mat miljö rättvi-
sa. Den är skriven av Jens Holm,
fil.mag. i sociologi vid Uppsala univer-
sitet. Han har i denna rapport lyckats
presentera en genomgång av de senas-
te forskningsrönen om köttkonsum-
tionens påverkan på miljön och den
globala livsmedelsförsörjningen. Det
är också en kritisk granskning av de
ekonomiska bidrag som på skattebe-
t a l a rnas bekostnad går till köttin-
dustrin. Rapporten avslutas med ett
t i o p u n k t s p rogram för en bättre livs-
medelsförsörjning och ett miljövänli-
g a re Sverige. Där föreslås det att man
inför en miljöskatt på kött och slopar
s u b v e n t i o n e rna till kött- och fiskin-
dustrin, samt uppmuntrar till forsk-
ning kring vegetariska pro t e i n k ä l l o r
och sprider objektiv information om
dessa frågor i skolorna.

Anna-Lisa Stenudd, Berit Ek-
ström, Adrian Rösiö och Ewa
Sangwall deltog vid pre s s k o n f e re n s e n
som hölls i Hälsans Hus.

AR

Vegansk näringslära
på vetenskaplig grund

Första upplagan av 23-årige Björn
Petterssons ”Vegansk näringslära på
vetenskaplig grund” kom ut i oktober
–99 och sålde snabbt slut. Andra upp-
lagan har nu kommit ut. Boken är den
första uttömmande näringsguiden för
dig som vill veta alla fakta om vegan-
kost. Får en
vegan i sig
tillräckligt
med B12,
kalcium,
omega-3
fett, järn ,
zink, selen,
jod och vita-
min D? Det
ger denna
bok svar på.
Boken ger
grunderna
inom vegansk näringslära, där gam-
mal kunskap sätts samman med ny
forskning. Du får också veta skälen till
varför allt fler ungdomar väljer att äta
en kost utan animaliska ingre d i e n s e r.
Att vara vegan är inte så krångligt som
många tro r, säger Björn Pettersson. I
bokens receptdel finns veganska mål-
tidsförslag för en vecka och samtliga
recept är näringsberäknade. Ve g a n s k
näringslära ger raka svar på oro l i g a
föräldrars frågor, och stöder på ett
sakligt sätt medvetna, men kanske mo-
tarbetade ungdomar. Boken kan be-
ställas hos SVF och RHF och kostar
115 kr inkl. porto.

A-L S
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B O K R E C E N S I O N E R

F R I S K S P O R T A R N A S S T E N S U N DF R I S K S P O R T A R N A S förbundsmöte 8-9/7 2000 på S T E N S U N D
I samband med Riksläg-

ret på Stensund klarade
Frisksportförbundet av sitt
förbundsmöte.

Bland många viktiga frå-
gor behandlades en tanke-
väckande motion ”Va rf ö r
f r i s k s p o rt a re? – skall ut-
vecklas till ”Jag är frisk-
s p o rt a re!” En ideologisk
motion som aktualiserade
ändamålsparagrafer.
F r i s k p o rtlöftet och le-
d a rutbildning var andra
viktiga frågor som diskuterades.

Nya styrelsen fick följande sam-

mansättning (obs ingen ord f ö r a n-
de, utan en trojka skall leda SFF un-
der de kommande 2 åren; lednings-

g rupp Gun Thorsson, Karl-
Erik Appeby, Christer Påhls-
son. Övriga ledamöter
Kerstin Andersson, Monica
Eld, Daniel Forsmark, sup-
pleant P-O Persson, Andi
Herz och Karoline Forsmark.
K u rt Svedros var SVF:s och
RHF:s representant vid mötet
och framförde en hälsning
och lämnade över en bokkas-
se ”Spännande gröna rätter”,
samt uppmanade till samar-
bete inom hela hälsorörelsen,

nämligen SFF, RHF och SVF.
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Dörren på glänt för 
alternativ vårdalternativ vård

Svensk sjukvård håller
på att öppna dörren för
den alternativa medici-

nen. Flera landsting runt om i
landet intresserar sig nu för de
a l t e rnativa metoderna och
fler legitimerade läkare börjar
i n t ressera sig för denna medi-
cinska inriktning.
Hittills har den svenska

s j u k v å rden distanserat sig
från den alternativa medici-
nen. Det har
länge varit
ett kontro-
versiellt om-
råde. Flera
s j u k s k ö t e r s-
kor och lä-
k a re har
fällts genom
å ren för
b rott mot
k v a c k s a l-
v e r i l a g e n .
Men det

har utan
tvekan klar-
g j o rts, såväl
av lagstif-
tande myn-
dighet och
j u s t i t i e o m-
b u d s m a n-
nen som av
a n-
s v a r s n ä m n-
den, Läkar-
förbundets ansvarighets-
nämnd och kammarr ä t t e n ,
att alla legitimerade läkare
har rätt till och skall vara
” o f ö rhindrad att använda”

(SoU 1973:27) altern a t i v a
mediciner och metoder under
n o rmalt läkaransvar. Här gäl-
ler läkarens förskrivningsrätt
på samma sätt som för vanli-
ga skolmediciner.

Trenden håller alltså nu
långsamt men säkert på att
vända. Runt om i landet på-
går en rad initiativ för att slå
hål i muren mellan skolmedi-
cinen och alternativ som qi-

gong, homeo-
pati och an-
t ro p o s o f i s k
medicin. På
många håll är
det miljöpart i-
et som drivit
på utveckling-
en. I Öre b ro
väntas politi-
k e rna inom
k o rt besluta
om ett kun-
s k a p s c e n t ru m .
H ä r vill man
samla kun-
skap om be-
h a n d l i n g a r
och pre p a r a t
som komplet-
terar eller er-
sätter den mo-
d e rna hälso-
och sjukvår-
den. Öre b ro
universitet var

först i landet med att ge kur-
ser i alternativa hälsometoder.
Fem poäng i ämnet är obliga-
toriskt för elever som stude-
rar på hälsoutvecklarpro-

grammet, och nu finns planer
på att även blivande sjukskö-
terskor och arbetsterapeuter
ska få in ämnet i kursplanen.

I Stockholm kommer läkar-
s t u d e n t e rna på Karo l i n s k a
institutet i vår att för första
gången erbjudas en kurs i al-
t e rnativa och komplementära
m e t o d e r. Syftet är inte att de
själva ska kunna utföra be-
h a n d l i n g a r, utan att de ska få
en orientering i vilka metoder
som finns och vad de syftar
t i l l .

Sverige ligger lång efter län-
der som USA, Tyskland och
Frankrike när det gäller både
forskning och tillämpning av
komplementär medicin.
USA:s invånare för årligen
660 miljoner besök till den
komplementära vården och
ungefär 385 miljoner besök
hos läkare i primärv å rd e n .
Amerikanska studier visar
också att högutbildade kvin-
nor är storkonsumenter av
naturläkemedel och altern a t i-
va behandlingar.

Någon färsk svensk kart-
läggning finns inte, men
Stockholms läns landsting har
under våren intervjuat 1000
personer för att få veta mer
om hur stockholmarna an-
vänder sig av den altern a t i v a
m e d i c i n e n .

Hälso- och sjukvård e n s
a n s v a r s n ä m n d

HSAN består av en ord f ö-
rande med domare rf a re n h e t
och åtta andra ledamöter.
Nämnden, som har en dom-
stolsliknande funktion, prö-
var efter anmälan frågor om
disciplinpåföljd och behörig-
het för hälso- och sjukvård s -
personal. Frågor om prövotid
och legitimation kan endast
behandlas av nämnden på an-
mälan från Socialstyre l s e n .

KÄLLOR: PROSANA
DAGENS NY HET ER 
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En Läkare utöver 
det vanliga

” A l t e rnativmedicinsk mot-
tagning” står det på dörre n .
En ovanlig skylt. Göran Olai-
son, legitimerad allmänläka-
re, är ensam i landet om att
erbjuda alternativa behand-
lingar i primärv å rd e n .

På Sjöbo vårdcentral i Borås
har han sin mottagning.

P a t i e n t e rna köar, för närv a-
rande gäller ett års väntetid,
men primärv å rdschefen Da-
niel Pollack i Borås Bollebygd
är skeptisk. Pollack har an-
mält Göran Olaison till Soci-
a l s t y relsen. Han ifrågasätter
om landstinget ska satsa
pengar på vård som inte har
några vetenskapligt belagda
e ffekter och vill få klarlagt om
verksamheten strider mot
s j u k v å rdens uppdrag.

Göran Olaison suckar och
säger att det är tungt att käm-
pa mot det medicinska eta-
b l i s s e m a n g e t .

- Gör man någon som är helt
ofarligt blir man ansatt av
m y n d i g h e t e rna. Men det går
bra att exempelvis skriva ut
tabletter mot svamp i
ljumsken, trots att två kvin-
nor fått så svåra biverkningar
att huden lossnade.

Det som driver honom är att
kunna behandla sina patien-
ter så som han själv skulle vil-
ja bli behandlad.

- Det är fru s t rerande att kän-
na till en metod som hjälper
mot en patients besvär men i
stället tvingas skriva ut peni-
cillin och värktabletter.

Göran Olaison arbetar
bland annat med japansk
s k a l l a k u p u n k t u r, naturläke-
medel och antroposofisk me-
dicin. Han använder sig ock-
så av så kallade moxastavar
som importeras från Kina.
Skolmedicinen, menar han,
kommer inte åt roten till det
s j u k a .

- Den största delen av skol-
medicinen är bara symtom-
lindrande. Och dövar man
symtom tror jag att åkomman

”Nya” kva c k s a l v e r i-
l a g e n :

Den tidigare, nu bearbeta-
de ”kvacksalverilagen”, sä-
ger att den som yrkesmäs-
sigt undersöker eller be-
handlar någons hälsotill-
stånd och som inte tillhör
hälso- och sjukvård s p e r s o-
nalen är förbjuden att bland
a n n a t

behandla cancer, diabe-
tes, epilepsi eller sjukdo-
mar i samband med gra-
viditet och förlossning
ge skriftliga råd eller an-
visningar för behandling
utan att ha undersökt
p e r s o n e n
undersöka eller behandla
b a rn under åtta år

Traditionella, väl beprövade och mycket välgörande PA N C H A
KARMA-behandlingar i vilsam miljö. Vi erbjuder oljemassage,
örtångbad, tarmrening m m, som balanserar kropp och sinne och
hjälper Dig att skapa Din egen hälsa. Reningskur 3-14 dagar. Du
kan även komma på hälsodagar över ett veckoslut.

• Rosenmetoden • Energibalansering med Pulsor® • Verbal healing

Ayur-Veda Hälsocenter, Solgården, 640 31 Mellösa
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ö v e rgår i kronisk sjukdom.
Men varför borde altern a-

tivmedicinen integreras med
s k o l m e d i c i n e n ?

- Folk betalar skatt till
s j u k v å rden och allmänheten
är intresserad av altern a t i v a
b e h a n d l i n g s m e t o d e r. Jag för-
står inte varför de ska betala
detta ur egen ficka.

Göran Olaison är övert y g a d
om att hans metoder funge-
r a r. När det gäller vissa besvär,
bland annat smärt l i n d r i n g ,
har forskning kunnat visa att
akupunktur hjälper.

- I andra fall kan de goda eff e k-
t e rna än så länge vara svåra att
förklara ur ett skolmedicinskt
tankesätt. Men forskningen
kommer successivt i kapp.

Själv vill han ägna sin tid åt
b e h a n d l i n g a r, inte åt forsk-
ning. Göran är inte alls oro l i g
för att sjuka människor blir
s ä m re av att bli behandlad
med alternativa metoder.

- Nej, jag avråder ju inte
människor från skolmedicins-
ka behandlingar. Hos en pati-
ent upptäckte jag ett förh ö j t
t ryck i ögat. Henne skickade
jag till akuten direkt. Den
vanliga sjukvården behövs ju
också. Jag tycket att man ska
kunna blanda österländsk
och västerländsk medicin,
p recis som man ofta gör i
Tyskland, Frankrike och
U S A .

Han hämtar en moxastav
och ett stearinljus och går till-
baka in till Göran Ericsson,
som för två år sedan drabba-
des av en ovanlig nerv s j u k-
dom, kronisk polyneuro p a t i .
Han fick en vanlig rullstol i
väntan på en eldriven. Om ett
par veckor levereras den –
men nu behövs den inte läng-
re .

S p e c i a l i s t e rna på Borås lasa-
rett kunde inte ge honom nå-
got annat än värktabletter och
magsårsmedicin. Då sökte
han upp Göran Olaison.

- Jag vet inte vad han gör, är-
ligt talat. Men sedan jag träf-
fade honom har jag stadigt
blivit bättre. Jag kan gå igen,
min yrsel är borta och jag slip-
per kräkas flera gånger om
d a g e n .

Detta är en förkortad ver-
sion av Annika Folckers re-
p o rtage i DN 2000-03-22.

Hösten har kom-
mit – den färgrika –
som även kallas
Gyllen.. I grönsaks-
landen står moröt-
t e r, rödbetor, vitkål,
p a l s t e rnackor och
lök färdiga att skör-
das. På torg och i sa-
luhallar finns rikligt
med nyskörd a d e
grönsaker.

Nu är rätta tiden
att fylla källare, för-
råd och att ”lägga in
grönsaker” – att fer-
mentera, det vill sä-
ga att jäsa med hjälp
av mikro o rg a n i s-
m e r, är ett energ i -
snålt sätt att på hös-
ten konserv e r a
g r ö n s a k e r. Just ex-
akt vid den tid när
de innehåller som
allra mest vitami-
ner!

Det finns en natur-
lig mikroflora på
g r ö n s a k e r, bl.a. en
typ som kallas för
mjölksyrabakterier.
En vanlig ”grönsaks-
bakterie är Lactoba-
cillus plantarum. En
j ä s n i n g s p rocess kan
s t a rtas genom den
befintliga mikro f l o-
ran som redan finns
på livsmedlet, så
kallad spontan fer-
mentering. Ett sätt
att tillföra fler le-
vande mjölksyra-
bakterier är att till-
sätta vassla (ca 1 de-
ciliter per kilo
grönsaker).

Fermenterade
grönsaker har visat
sig öka lösligheten

av järn, som betyder
att järn u p p t a g e t
ökar i en måltid där
fermenterade
grönsaker ingår. C-
vitamin och vitamin
B12 inte bara beva-
ras utan också ny-
bildas.

R ö d b e t o r, spenat
och kålrötter inne-
håller nitrat. Under
de första ferm e n t e r-
i n g s t i m m a rna re d u-
ceras nitrat, främst
av gramnegativa
b a k t e r i e r. Det finns
d ä rför stor anled-
ning att ferm e n t e r a
nitratrika grönsa-
k e r, eftersom nitrat-
halterna blir lägre.

”Mjölksyrade
grönsaker utgör den
absoluta motsatsen
till denaturerad fö-
da. Halten av vita-
miner och mineraler
är oförminskad. Det
hemlighetsfulla
sambandet, växel-
verkan mellan de
olika ämnena, blir
inte stört” säger An-
nelies Schöneck i sin
bok ”Mjölksyre j ä s-
ning av grönsaker. ”
Boken re k o m m e n-
deras på det var-
maste och kan be-
ställas genom SY-
RAN Annelies
Schöneck, Södra
L u n g e r, PI 6482,
732 00 Arboga.

Grundförutsätt-
n i n g a rna för en
lyckad mjölksyre-
jäsning är:
1. En saltkoncentra-

tion på 0,8 –
1,5%

2. En start t e m p e r a-
tur på 18-22 gra-
der för de flesta

g r ö n s a k e r. För
vitkål och annan
kål 20-22 grader.

3. Syrefri miljö – tät
förslutning ge-
nom t.ex. vatten-
lås för jäskru k a
eller skru v l o c k s-
burk.

4. Tyngd på de
grönsaker som
skall syras.

Surkål – vår vanli-
gaste goda ferm e n-
terade grönsak – är
jättegod på råkost-
tallriken.

1 kg fint riven 
vitkål
10 g havssalt 
(ca 0,5 msk)
1 dl vassla
10 g kummin
10 g enbär

Ta bort de yttersta
bladen på kålhuvu-
det. Riv kålen fint
på rivjärn, med ost-
hyvel eller med mat-
b e re d a re. Häll över
saltet. Det skall va-
ra 1-1,5% beräknat
på kålmängden.

Börja sedan att
”stampa” kålen med
ren knytnäve. Saltet
drar ur vätskan från
vitkålen. Packa ner
kålen tillsammans
med kålsaften i en
ren glasburk med
s k ruvlock. Va rv a
vitkål med enbär,
kummin och lite
vassla. Häll resten av
vasslan överst. Se till
att vätskan står över
kålen. Det går bra
med hjälp av en
plastbricka eller fat
och en kork som
p ressas ned när lock-
et spänns över.

Gammal 
konserverings-

metod
Sedan förh i s t o r i s k

tid har mjölksy-
rajäsning utgjort ett
traditionellt sätt att
k o n s e rvera livsme-
del och det finns le-
vande exempel på
detta ända fram till
modern tid.

Det berättas bland
annat att de som var
med och byggde den
kinesiska mure n
fick en del av sin lön
i form av ferm e n t e-
rade grönsaker.

Från att förr i tiden
ha varit främst en
konserveringsme-
tod vet man numera
att även andra för-
delar erhålls, till ex-
empel en förädlad
a rom och högre
näringstillgänglig-
het. Listan på alla
grönsaker som går
att fermentera kan
göras lång.

Framför allt är vit-
kål den grönsak
som nästan aldrig
misslyckas vid fer-
mentering. Pro d u k-
ten kallas för
surkål, något som
man kanske blivit
s e rverad under en
g e n o m resa i Ty s k-
land, eller som skid-
å k a re i Österr i k e
kan dra sig till min-
nes. Troligtvis har
f e rmentering varit
ett högst vanligt sätt
att konservera vit-
kål på i större delen
av Europa och även
i andra delar av
världen.

ANNA-LISA
STENUDD

Mjölksyrejästa grönsaker:

NYTTIGT  &GOTT!
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Biodynamisk mat till 
vanliga priser

Nu satsar britterna på biodynamiskt
odlade grönsaker. Dagligvaru k e d j a n
Iceland, som specialiserat sig på djup-
f rysta varo r, har köpt upp 40 pro c e n t
av hela världsproduktionen av biody-
namiskt odlade pro d u k t e r, upger det
brittiska TV-bolaget BBC. Priserna ska
bli desamma som för konventionellt
odlade produkter.

METRO

Igelkottar räddar jordgubbsskörd
En eko-bonde i England har tagit

hjälp av 50 stycken igelkottar som han
har placerat ut i sitt jord g u b b s l a n d .
F ö rhoppningen är att igelkottarn a
skall få bukt med alla sniglar som an-
griper hans skörd. Årets skörd på går-
den uppgår till 250 ton jordgubbar.

TIME

Svenska Akademin 
gör vego-miss!

Ungefär vart 10:e år återkommer SA-
OL, Svenska Akademins Ordlista. I
1998 års upplaga (den 12:e) visade det
sig dock att ordet ”vegan” inte fanns
med. Däremot vegetarian och lakto-
vegetarian. Vi har förgäves sökt Svens-
ka Akademin för en kommentar.

A-L S

Morotssafari
I skånska Strövelstorp har Marianne

H ä rning-Nilsson anordnat moro t s s a-
fari åt turister som vill göra något an-
nat än att sola och bada, samt åt träd-
g å rd s i n t resserade och vard a g s k o n s u-
m e n t e r. Under den första safarin i juli
hade hon 50 deltagare och planerade
ytterligare en safari i augusti. Kul idé!

METRO

Årets Gröna Kock 2000!
Markus Aujalay från Operakällare n

i Stockholm har i hård konkurre n s
med övriga finalister utsetts till Åre t s
Gröna Kock 2000. Markus vann med
sin gröna meny, bestående av en för-
rätt med tre tapas, en huvudrätt och
en dessert.

- Det är kompositionen det hänger
på, säger Werner Vögeli, juryns ordfö-
rande. Det är svårt att komponera och
variera en hel meny. Markus rätter var
genomtänkta och utförda på en myck-
et hög nivå. Alla ingre d i e n s e rna sma-
kade väl, säger Werner Vögeli.

J u ryns motivering till valet av den
vinnande menyn lyder: ”För sin smak-
fulla presentation av rätter med påhit-
tiga tankar och en harmoni mellan de
ingående ingre d i e n s e rna som för den
gröna matlagningen framåt.”

Å rets Gröna Kock är en matlag-
ningstävling för landets yrkesverksam-

ma kockar. Arr a n g ö rer är Friggs i sa-
marbete med Restaurangakademien.
Tävlingen arrangerades för fjärde året
i rad.

A-L S

Förbundet Djurens Rätt
Den 1-4 juni 2000 hade Förbundet

D j u rens Rätt sin Riksstämma i Karl-
stad. Till ny förbundsordförande val-
des Katherine Hanly Lindqvist. Kat-
herine är 35 år, född i England, upp-
växt i Danmark och har tidigare arbe-
tat som bl a konsult i miljö- och djur-
skyddsfrågor.

Grön ketchup
För att höja sina försäljningssiff ro r

y t t e r l i g a re lanserar nu Heinz en ket-
chup med grön färg. Förh o p p n i n g e n
är att barn ska tycka att det är kul med
grön ketchup och undersökningar som
har gjorts bland barn indikerar att så
är fallet.

Ketchupen kommer att finnas på
plastflaskor som är lite mjukare än de
vanliga för att barn lättare ska kunna
klämma ut ketchupen. Detta innebär
troligtvis att mer mjukgörare kommer
att tillsättas.

Heinz påstår att smaken på den grön-
f ä rgade ketchupen kommer att vara
densamma som den röda ketchupen.

METRO

N O T E R A T

Magnus Nylander hjälper brotta-
ren Martin Lidberg och simmaren
Therese Alshammar både med
kostrådgivning och med att
k o m plettera kosten med naturliga
mineraler och vitaminer inför OS i
Sydney. Magnus är med i RHF:s
styrelse och ställer ofta upp med
föredrag och information inom
Hälsorörelsen.
Han ställer nu upp för Martin och
Therese, och vi hoppas att han
skall lyckas komplettera deras
kost så att de är krya och friska
trots hårdträningen. Några medal-
jer i OS kan bli det positiva resul-
tatet. Den viktigaste erfarenheten
är dock att vettigare kost och
några extra naturliga vitaminer
och mineraler gör att dessa elit-
idrottares kroppar bättre tål de
enorma påfrestningar som täv-
lingsidrott innebär idag.

KURT SVEDROS

FOTO: ANTON SVEDBERG
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Adress Pnr Ort Tel Rabatt
Kost & Hälsa Storgatan 15 334 33 Anderstorp 0371-189 10 10 %
Hälsokost Prima L Hagsätra Torg 18 124 47 Bandhagen 08-86 20 85 10 %
Högdalens Hälsokost L Högdalsgången 26 124 54 Bandhagen 08-647 10 08 10 %
Källan Tunnlandsv 58 168 36 Bromma 08-25 43 60 10 %
Nockeby Hälsobod L Nockeby Torg 6 161 41 Bromma 08-25 05 97 10 %
Energistubben L Wergelandsgatan 5 168 48 Bromma 08-37 42 80 10 %
Heliotropen Köpmansgatan 73 269 32 Båstad 0431-702 46 10 %
Carina´s Hälsobod L Storgatan 22 693 33 Degerfors 0586-404 60 10 %
A-Livs Enköpings Hälsokost Kungsgatan 8 745 31 Enköping 0171-301 70 10 %
Life Din Hälsobutik L Västergatan 3 241 31 Eslöv 0413-102 67 10 %
Hälsobutiken Violen Götgatan 4 642 37 Flen 0157-137 50 10 %
Hälsoboden i Nordstan Klädpressargatan 7 404 29 Göteborg 031-15 37 37 10 %
Kortedala hälsobutik L Kortedala torg 4 415 10 Göteborg 031-46 51 10 10 %
Hälsokost Solrosen AB Solrosgatan 5 416 51 Göteborg 031-25 32 89 10 %
Gröna Boden AB L Vasaplatsen 13 411 26 Göteborg 031-13 88 88 10 %
Hälsoboden Life L Storgatan 2 301 02 Halmstad 035-21 53 33 bonus
Hälsoboden Life Hästmöllegränd 1 252 20 Helsingborg 042-14 63 30 10 %
Orust Hälsobutik L Värdshusvägen 10 473 34 Henån 0304-315 84 10 %
Flemingsbergs Hälsokost L Flemingsbergs Centrum 141 04 Huddinge 08-711 15 16 10 %
Hudiksvalls Hälsokost L Storg 32 824 12 Hudiksvall 0650-122 60 10 %
Hälsokällan AB Kungsgatan 23 561 31 Huskvarna 036-13 04 66 10 %
Lenas Hälsokost L Storgatan 4 B 314 21 Hyltebruk 0345-175 75 10 %
Hälsoboden Naturligtvis L Storgatan 8 242 31 Hörby 0415-137 50 bonus
Järpens Hälsokost Strandvägen 8 830 05 Järpen 0647-611 015 10 %
Hälsoteket L Smedjegatan 15 553 20 Jönköping 036-71 59 59 10 %
Hälsans Hus L Köpmannagatan 28 952 33 Kalix 0923-144 50 10 %
Naturboden Ronnebygatan 19 374 35 Karlshamn 0454-188 80 10 %
Hälsokostboden L Västra Torggatan 16 652 24 Karlstad 054-10 03 11 10 %
Kinna Hälsokost Stationsgatan 8 511 54 Kinna 0320-136 80 5 %
Hälsobutiken 9-mannakraft L Limstagatan 1 872 01 Kramfors 0612-136 70 5 %
Leksands Hälsokost L Norsgatan 19 793 30 Leksand 0247-129 70 10 %
Lidköpings Hälsobutik L Nya Stadens Torg 11 531 31 Lidköping 0510-201 44 10 %
Bio Sols Hälsobutik Ekholmens Centrum 582 61 Linköping 013-15 75 52 10 %
Exist hälsa & skönhet AB L Storgatan 48 972 31 Luleå 0920-130 30 bonus
MayLife Hälsobutiker Caroli City Malmö 040-23 61 40 Över 200:-15 %
Hälsokosthörnan Nils Perssons Plan 3 A 217 48 Malmö 040-26 33 25 10 %
Hälsokostbutiken Kronprinsen Regementsgatan 52 217 48 Malmö 040-91 11 91 10 %
Elisabeth´s friskvård Annetorpsvägen 51 216 23 Malmö 040-16 02 92 5 %
Hälsosamt Trigona S. Förstadsg 80 214 20 Malmö 040-97 75 80 10 %
Reformkost Föreningsg 10 C 211 44 Malmö 040-23 63 28 Ej  på livs 10 %
Dermanord Kockumsg 2 211 42 Malmö 040-611 52 00 10 %
MayLife Hälsobutiker Sallerupsv 2 212 18 Malmö 040-93 71 20 Över 200:-15 %
MayLife Hälsobutiker Linnég 35 216 14 Malmö 040-15 61 40 Över 200:-15 %
ABC Hälsokost Urbergsgatan 90 603 56 Norrköping 011-16 20 90 5 %
Skurups Hälsokost L Kyrkogatan 34 274 34 Skurup 0411-432 40 10 %
Lifeland AB L Norrtullsgatan 25 A 113 27 Stockholm 08-33 78 78 10 %
Lemuria Hälsa & Skönhet L Nybrogatan 26 114 39 Stockholm 08-660 02 21 10 %
Gryningen Hälsomatbod Folkungagatan 68 116 22 Stockholm 08-641 27 12 upp till 30 %
Gröna Hörnet AB L Nybrogatan 48 114 40 Stockholm 08-661 52 06 10 %
Götgatsbackens Hälsokost L Götgatan 21 116 46 Stockholm 08-640 90 40 10 %
Herbamin Hälsokost L Ringvägen 106 116 61 Stockholm 08-641 52 79 10 %
Organic Green L Rehnsgatan 24 113 57 Stockholm 08-612 74 84 10 %
Örtagubben L Odengatan 37 113 51 Stockholm 08-673 04 63 Bonus
Hälsokosten V. Storgatan 8 661 30 Säffle 0533-100 40 10 %
Tomelilla Hälsokost Bangatan 15 273 34 Tomelilla 0417-101 60 10 %
Naturlig Hälsa Storgatan 19 573 32 Tranås 0140-106 06 10 %
Hildes Hälsokost-Fotvård L Myggdalsväg. 30 135 43 Tyresö 08-742 10 19 5 %
Din Hälsobutik, Gallionen L N. Drottninggatan 5-7 451 16 Uddevalla 0522-128 27 10 %
Exist hälsa & skönhet AB L Kungsgatan 54 901 77 Umeå 090-13 37 30 Bonus
Växjö Hälsokost L Kungsgatan 5 352 30 Växjö 0470-7113 08 Bonus
Kickis Hälsokost L Kajutan, Åkersberga C 184 21 Åkersberga 08-540 665 58 10 %
Tinas Hälsobod Kungsgatan 24 662 31 Åmål 0532-10134 10 %
Årsta Hälsokost L Årstavägen 55 120 54 Årsta 08-91 65 75 Bonus
Hälsomålet L N.Tullportsgatan 6 742 31 Östhammar 0173-106 04 5 %
Naturbageriet SATTVA Krukmakargatan 27 118 51 Stockholm 08-669 93 93 10%
L = Livsmedel

Catering och restauranger
Quartey’s Catering Lundavägen 151 212 24 Malmö 040-43 07  07 5 %
Hemma hos Seyhmus Hornsgatan 80 Sthlm 08-669 35 35 10 %
Hermans Höjdare Fjällgatan 23 A 116 28 Sthlm 08-643 94 80 10 %

Hälsohem
Hälsohemmet Mistelgården Jonstorp 263 92 Jonstorp 042-36 79 51 15 %
Inst. för Levande Föda Fiskö-Åland SF 22930 Åland (9)28-56285 10 %
Hälsans Centrum Svanstein 957 94 Övertorneå 0927-201 30 7 %

RABATTGUIDENRABATTGUIDEN
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Kurt Svedros delar ut Waerlandstipendiet till Sven Dalnäs vid
en träff i Västra Frölundas ”stuga” i Göteborg.

Styrelser i arbete i SVFs gamla lokal på Tjärhovsgatan
Riksförbundet Hälsofrämjandets styrelse behandlar omorgani -
sationsfrågor vid styrelsemålet i juni. På bilden Gullbritt Hede -
gärd, Lisa Norbäck, Anne Sundh Lötjonen, Pia Bexell, Henrik
Sundström (ordf.), Marja-Leena Falk.

Svenska Vegetariska Föreningens styrelse behandlade bl.a. tid -
ningen Vegetar och lokalfrågan vid styrelsemötet i juni. På bil -
den syns fr.v. Yngve Petersson, Adrian Rösiö, Berit Alveskär och
Anna-Lisa Stenudd.

Hampus Thörnblom, Salus Ansvar, talar om samarbetet mellan
Salus Ansvar och Svenska Vegetariska Föreningen inför riksmö -
tesombuden i april.

Samtal över generationsgränser. Fr.v. Henrik Viktorsson, Lena
Karlén, David Kopp och Alvar Mothorp

SVF:s äldsta medlem, Theresia Ek, 98 år, med i debatterna på
SVF:s riksmöte 2000.

Svenska Vegetariska Föreningens Riksmöte

Wa e l a n d s t i p e n d i e t

Styrelser i arbete

Hälsofrämlandet och
Svenska Vegetariska Föreningen

Riksförbundet Hälsofrämjan-
det och Svenska Ve g e t a r i s k a
F ö reningen har nu samlokalise-
rat sin verksamhet och arbetar
nu i nya lokaler. Adressen är Så-
g a rgatan 4. Samtidigt med det
o rdinarie föreningsarbetet på
kansliet har Ewa nu även pack-
at SVF:s material. Ewa (bilden)
ser nu fram emot att efter se-
m e s t e rn arbeta i de nya lokaler-
na och kommer då att kunna ge
ännu bättre service till dig som medlem eller bara intre s s e-
rad av att leva vegetariskt. Välkomna till Sågargatan, en
del av Söders kulturområde.

KS
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Tänker på vad du äter:
Kung Markatta har idag mer än 400 olika KRAV-godkända produkter till högsta kvalité och
m y cket bra priser. Vårt KRAV-godkända sortiment ökar hela tiden och vi erbjuder allt från
ris till te. Vi erbjuder bl.a:

Torkad frukt Pasta Tomatprodukt. Sojasås
Kaffe, kakao, te Oljor Säd och bönor Ris
Riskakor Fröer Öl Kex, chips & g o d i s

Allt detta goda och nyttiga hittar Du i hälsokosten, alternativbutiker, ekobodar och i vissa
dagligvarubutiker. Vill Du veta mer än Du välkommen att kontakta oss eller besök vår 
hemsida: www.kungmarkatta.se

Kung Markatta, AB, Hjälmarsberg, 705 95 Örebro.
Konsumentkontakt, tel: 019 - 30 73 00

VEGANKEX
PEPPARKAKOR OCH HÅRT BRÖD

FINNS I VÄLSORTERADE
EKO-BODAR, HÄLSOKOSTAFFÄRER

LIVSMEDELSBUTIKER ELLER
KÖP DIREKT VIA HEMSIDA

För information ring till: EKOBAGARN Gösta Evén,
lördag eller söndag förmiddag tel 08 - 798 60 23.

Vardagar 070-750 53 18 Fax 08-798 60 24
Besök gärna vår hemsida: www.halsokostbagarn.se
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H Ä L S O F R Ä M J A N D E T  I N F O R M E R A R

HÄLSANS STIG 
- en folkrörelse
På Hälsans Stig kan man ta en pro-
menad mot ett sundare liv. Idén,
som kommer från Irländska Hjärt-
fonden, är att främja motion i alla
åldrar och att förebygga hjärt-kä r l-

sjukdom.

H ä l sans Stig kan använ-
das av såväl söndagsflanö-
rer som frisksportare, från
dagisgrupper till pensionä-
r e r. Varje kilometer är ut-
märkt med skylta r, så att
man alltid vet vilken sträcka
som tillryggalagts. Man
kan alltså börja och sluta
sin promenad var man vill
utefter slingan och ändå
v e ta hur lång sträcka som
avverkats.

Ti l l sammans med landets kommu-
ner har Hjärt-Lungfonden hittills
anlagt ca ett 20-tal promenad- och
motionsslingor och flera är på
gång. Alla är placerade vid attrak-
tiva ströv-, bostads- samt prome-
nadområden.

STOR-STOCKHOLM
Brunnsviken 12 km
Djurgårdsbrunnsviken 7 km
Haninge/Handen 8 km
Kungsholmen 9 km
Liljeholmen 8 km
Märsta/Sigtuna 7 km
Norrtälje 7 km
Salem/Rönninge 7 km
Skärholmen/Bredäng 9 km
Solna/Sundbyberg 5 km
Södermalm (Stockholm) 10 km 
Upplands Väsby 7 km+ 7 km

ÖVRIGA SVERIGE
Backa (Göteborg) 6 km
Eksjö 5 km
Gävle 5 km
Haparanda/Torneå 6 km
Helsingborg 7 km
Linköping 6 km
Jönköping 5 km
Laholm 6 km
Malmö 10 km
Mariestad 5 km
Nykvarn 7 km
Skellefteå 10 km
Visby 7 km
Växjö 8 km
Ä l v s bo rg - M a j o r n a (Göteborg) 5
km
Örnsköldsvik 7 km
Östersund 7 km

Till följande orter är sti-
gar under projektering:
Kalmar
Säffle
Sollentuna (Stockholm)

WORLD HEART DAY
24 SEPTEMBER
Hjärt-Lungfonden har
många aktiviteter igång in-
för World Heart Day, då
m y cken publicitet genom
T V, radio och tidningar
över hela landet kan för-
väntas. Bl.a. kommer de att

ha annonser i TV4. Söndagen den
24 september, behöver de hjälp
med funktionärer vid Hälsans Stig
i hela Sverige. Vill du vara med som
f u n k t i o n ä r, konta k ta Hälsofrämjan-
dets kansli snarast eller ring direkt
till Anna Skagerlind på Hjärt-&
Lungfonden, tel. 08-566 24 234.

HAR DU FR ÅGOR OM KO S T,
HÄLSA OCH MILJÖ?
RING ANI TA ERIKSSON PÅ TE-
LEFON 0515-820 56
A n n a - L i sa Stenudd vill p.g.a. tids-
brist ha hjälp med att svara på frå-
gor om kost och hälsa. I höst från
och med 15 september svarar Ani-
ta Eriksson på frågor inom områ-
dena hälsa, kost och miljö med för-
behåll att rådgöra med Anna-Lisa.
Servicen är öppen tisdagar mellan
klockan 10.00 - 12.00.

STÄRK DITT IMMUNFÖRSVAR
En helkväll med forskaren Magnus
Nylander och hälsoinspiratören Ar-
ne Stålberg.
Ö v e r v i k t /B e n s k ö r h e t /Kost och
m o t i o n /Fri från amalgam/K ä r l e k
Tillit Beröring/H ä l sa till kropp och
själ. För mer information konta k ta
Arne Stålberg, telefon/fax 023-
330 88.

RIKSFÖRBUNDET 
H Ä LSOFR Ä MJA NDE T
Sågargatan 4, bv, 
116 36 Stockholm
Tel. 08- 643 05 04
Fax. 08.643 57 10
e-post: 
info@halsoframjandet.se
hemsida:
www.halsoframjandet.se

RHF grundades av hälsopionjären
Are Waerland på 1940 - talet och
har som målsättning att visa på en
alternativ positiv livsstil genom att
ge kunskap, stöd och gemenska p
till envar som vill höja värdet på sitt
h ä l s o ka p i tal. RHF ingår i konsu-
m e n t o r g a n i sationen SKiS (Sveri-
ges Konsumenter i Sa m v e r ka n )
samt FRISAM (en samarbetsorga-
n i sation för riksorganisationer in-
om friluftsområdet).

Du som vill bli medlem…
M e d l e m savgiften är 160 kr/ka l e n-
d e r å r. Maka / m a k e / sambo 80 kr.
Ungdom 15-25 år 100 kr. Barn 1-
14 år 15 kr. Hel familj 300 kr. För
utlandsmedlem tillkommer 40 kr.
Blir du medlem nu under hösten
gäller ditt medlemskap resten av
året samt hela år 2001. Sätt in den
summa som gäller för dig på post-
giro 28 87 19-8. Glöm ej ange
namn, adress och telefonnummer
samt ditt födelseår.
Medlemsförmåner:
Du får tidningen Vegetar hemskick-
ad 4 gånger/år. Du deltar till redu-
cerat pris på utbildningsdagar, fö-
redrag , kurser, olika aktivitetsveck-
or under sommaren och jul- & nyår,
resor etc.
Det finns ett 30-tal lokalavdelning-
ar runt om i landet dit intresserade

kan vända sig för att delta i före-
ningsverksamheten.

KONTAKTPERSONER
och program i Hälsofrämjandets
lokalavdelningar

ALINGSÅS-VÅRGÅRDA
Lars-O. Pettersson,
0322-62 37 50
22-24 september
Resa till Dalarna: Dan Anders-
sons Luosastuga, Ta l l m o g å r d e n ,
Masesgården, Siljan och Tä l l b e r g ,
bygdemusik. Självkostnadspris.

28 september kl. 19.00
K i n e s i o l o g i med E. Nygård,
Brunnsgårdens samlingssal, Aling-
sås. 40 kr.

5 oktober kl. 19.00
Örtkunskap med Lisbeth Ahlmark,
Brunnsgårdens samlingssal. 40 kr.

9 november kl. 19.00
Kroppens inre PH-värde med kal-
kmannen Kurt Sadvik, Mika e l s g å r-
den, Vårgårda. 40 kr.

3 december kl. 13.00 
Vegetarisk julbor d på Östads sä-
teri, mellan Alingsås och Gråbo,
35 km från Göteborg. 150 kr.
Föranmälan senast 
30 november.

AVESTA
Solveig Öberg, 
0226-575 30

BJURHOLM
Eva Englund, 0932-106 72

BORÅS
Gull-Britt Hedegärd, 
033-13 44 34

Qi gong enl. Biyunmetoden med
Ulla Boberg på Hemgården, tel.
033-13 38 37.
Helgkurser 6-7/10, 27-28/10, 
17-18/11
Kvälls- och eftermiddagskurser
startar vecka 38.

Repetition av qi gong
Tisdagar kl. 20.00: 29/8, 26/9,
31/10, 5/12
Tisdag 5/9 kl. 18.00
Stavgång i Annelundsparken.

BORLÄNGE/FALUN
Kristina Berggren, 0243-132 70

ESKILSTUNA
Karin Wahlberg,
016-13 50 80

FALKÖPING
Anita Eriksson, 0515-820 56
Lördag 2 september 
kl. 14.00-18.00 
Ö r t s a m m a n k o m s t hos Gunilla
Andersson i Jäla som lär oss om
vanliga, vilda växter i vår omgivning.
Samling : Medborgarhusets Par-
kering kl. 13.00. Pris: 80 kr.

Lördag 9 september 10 . 0 0 -
12.00/13.00-15.00
P rova på Aiki T a i s o (Den harmo-
n i s ka kraftens kroppsövningar) 2
timmar 150 kr eller 2+2 timmar
200 kr. Information och anmälan:
Bertil Floryd 0515-181 80.

Onsdag 13 september kl. 19.00
U p p ta k t s t r ä f f inför kursstart av
Levande Föda i NHR:s klubblokal,
Parkgatan 20. Anmälan och förfrå-
gan till Anneliz 01515-188 08.

Lördag 16 september kl. 14.00
Ti p s p ro m e n a d med stavgång på
Mösseberg. Pris 20 kr.

Söndag 1 oktober
firas på Hotell Falköping. Pris 130
kr för medlem, 150 kr för icke med-
lem. För information och anmälan
ring Anita 0515-820 56 senast 27
september.

Onsdag 11 oktober kl. 19.00
Rytmen - nyckeln till liv och hälsa
med homeopat Sanfred Jansson,
NHR:s klubblokal, Parkgatan 20.
P r i s : 60 kr för medlem, 80 kr för
icke medlem.

Tisdag 31 oktober kl. 18.00
Grön mat till Barn och Vuxna med
Tina Tegman-Dahlbom, vegeta r i s k
kock. Lokal: Restaurangskolan, Ål-
lebergsgymnasiet. Pris: 120 kr för
medlem, 140 kr för icke medlem.
Anmälan och information till Anita
0515-820 56 senast 23 oktober.

Lördag 18 november kl. 14.00
Ve g e t arisk julbuffé i Aspens lun-
ch m a t sal, Falköping. Pris: 150 kr
för medlem, 170 kr för icke med-
lem. Information och anmälan till
Agnetha 0515-102 63 senast 13
november.

GÖTEBORG
Gun Brandt, 031-30 49 62

HALMSTAD
Ann Tjellander 035-350 55

HEDEMORA
Gun Höglund, 0225-125 05

KALMAR/NYBRO/ÖLAND
Cecilia Fredrickson, 0481-220 71
Torsdag 7 september kl. 07.00
Vandring på Sch ä f e r i ä n g a r n a .
Samling vid P-platsen på södra ud-
den, Öland. Arr: Ölands Ornitolo-
giska Förening

Fredag - Söndag 8/9-15/10
U t s tä l l n i n g på Kalmar Läns Mu-
seum av fotografier av ett svunnet
k u l t u r l a n d s kap 1930 - 1 9 50 ta g n a
av Mårten Sjöbeck.

Lördag 16 september kl. 14.00
Människan och husdjurens bete-
ende med professor Per Jensen
från Sveriges Lantbruksuniversitet.
Efter föredraget kan vi besöka en
del av husdjuren på Solberga gård,
Öland, där föredraget hålls.

Lördag-Söndag 30/9-1/10
Skördefest på Öland med massor
av olika aktiviteter över hela ön un-
der två dagar.
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Söndag 8 oktober kl. 10.00
Fågelkurs 2000 på Naturum, Ot-
tenby, Södra Öland. Pris: 40 kr.

Söndag 22 oktober kl. 13.00
S k ö rd e d a g på Kr u s e n s t i e r n s ka
Gården, Kalmar, tel. 0480-41 15 52

Fredag-Lördag 24-25 november
Fö re d r a g o ch kurs i Självläk-
ningspedagogik, där självläkepeda-
gog Eric Karlsson delar med sig av
sin kunskap. Fredag kl. 19.00/L ö r-
dag 10.00-17.00. Lokal: Hela Din
Kropp, Ölandsgatan 25, Kalmar. An-
mälan till Katarina Sandström 0480-
49 13 80. Pris: föredrag 45 kr/kurs
400 kr.

Söndag 26 november kl. 13.00
Ve g e t arisk julb o rd i Villa Harmoni,
S t o r g a tan 10, Borgholm. Pris: 225
kr. Anmälan senast 17 november till
Cecilia Fredrickson, 0481-220 71.

KARLSHAMN
Arne Jönsson, 0454-161 28

KATRINEHOLM/FLEN/
VINGÅKER
Kerstin Svensson, 
0150-177 47

KRONOBERG
Solveig Almqvist, 
0470-211 62

KULLABYGDEN
Ingrid Holm, 042-34 92 73

MALMÖ
Ragnhild Säll, 046-528 55
Aktiviteter i samarrangemang med 
Vegetariska föreningen i Malmö.

Torsdag 7/9 kl. 18.45
Introduktion Ayurveda
Föredrag av Kristin Parikh.
Anmälan till NBV, tel. 040 - 12 45
08

Lördag 9/9 kl. 10.00
Ätliga vilda växter - utflykt
Anmälan till Anina tel. 040 - 26 36
67.

Torsdag 14/9 kl. 18.45
Gå dig i form
Förerdrag av Mensendieckpeda-
gog Ingrid Borg.
Anmälan till NBV, tel. 040 - 12 45
08.

Lördag 23/9 kl. 9.00
Svamputflykt till Vomb
Vi samlas på Kronborgsskolans
parkering, korsningen vid
Roskildevägen/Margaretavägen, kl.
9.00 och  åker gemensamt.

Söndag 1/10 11.00
Gör ditt eget smörgåspålägg!
Vi firar vegetariska värlsdagen med
en kurs i hur man gör pålägg.
Anmälan till Ola, 
tel. 040 - 49 43 45.

Torsdag 5/10 kl 18.45
Näringslära för vegetarianer
Föredrag av Björn Pettersson som
skrivit boken Vegansk näringslära
på vetenskaplig grund.

Anmälan till NBV, 
tel. 040 - 12 45 08.

Torsdag 19/10 kl. 18.45
Att lösa känslomässiga problem
och blockerad energi med healing.
Föredrag av Barbro Paulsson, LIV-
SENERGIKLINIKEN, Helsingborg.
Anmälan: 040-12 45 08.

Torsdag 9/11 kl. 18.45
Bachs blomsterterapi
Föredrag av Eva Moberg.
Anmälan till NBV, 
tel. 040 - 12 45 08.

Torsdag 30/11 kl. 18.45
Att förstå och hantera stressigna-
ler - en styrka i
vardagen. Föredrag av utvecklings-
konsult, dipl. massageterapeut Ilo-
na Pajor.
Entré för medlemmar 30-, övriga
60:-. Mat 30:-.
Anmälan TILL NBV, 040 - 12 45
08.

Lördag 2/12 kl. 19.00
JULFEST på "Vår TIds Mat"
Anmälan till, Ola tel. 040 - 49 43
45 eller NBV tel. 040 - 12 45 08.

NORDVÄSTRA SKÅNE
Gunilla Sandén,
042-22 55 25

SKARABORG
Gunvor Bertilsson, 0500-43 69 88

Lördag 9 september kl. 13.30
Utflykt till Sätuna , där hattmodis-
ten Eva Perzanow visar sin fanta s-
tiska trädgård och ateljé samt Textil-
museet i 160 0 - talsgård med hatta r
o ch kläder från 1840 och framåt.
Kostnad: 50 kr inkl. smörgås.

Lördag 16 september kl. 10.00
Stavgång återuppstart i Billingehov
kl. 10.00
Sedan går vi måndag/torsdag/lör-
dag

Torsdag 28 september kl. 19.00
Fö rebyggande hälsovår d /H o m e -
opatisk a medel med Annika Toftby,
Bagaren Skövde.

Torsdag 12 oktober kl. 19.00
Prova på Yoga med Myrna Walleni-
us, Drottninggatan 13, Skövde

Torsdag 26 oktober kl. 19.00
Positivt t ä n ka n d e /Personlig färg
o ch stil/Färgananlys med Annika
Toftby, Bagaren Skövde.

Måndag 6 november kl. 19.00
Alternativ medicin o ch magnette-
rapi med homeopat Kenth Fjord-
land, Bagaren Skövde.

Lördag 25 november 
Vegetarisk buffé i Skövde
SKELLEFTEÅ
Hans Vestin, 0910-77 62 50

SOLLEFTEÅ
Signild Danvid, 
0620-160 78

STOCKHOLM
Ingrid Liljestrand, 
08-590 329 16
24/9, 15/10, 12/11

Vandringar i Stockholms-
trakten
Onsdag 4/10

Konstutställning visas
hos SalusAnsvar
11/10, 26/10, 6/11, 20/11

Fö redrag i Fabiansalen, AB F - h u -
set, Sveavägen 41
Lördag 21/10 
Teresia Ek
Lördag 25/11

Musikafton
Söndag 10/12

Luciafest i Brommasalen, Alvik
Dessutom kommer två kurser att
hållas i Avspänning, Lisa Danåsen

Ve g e t arisk matlagning, Berit Ek-
ström, start tisdag v. 38

För mer information, konta k ta
Stockholmsklubbens kansli, tel. 08-
641 04 24.

STRÖMSTAD
Bo Gustafsson, 0526-122 03

SUNDSVALL
Sonja Ståhle, 060-12 60 79

SYDVÄSTRA SKÅNE
Ewa Wrannert, 070-293 01 67

SÖDERHAMN
Erik Nyström, 0270-174 82

SÖDRA VÄTTERBYGDEN
G ö s ta Lillieberg, 036 - 37 73 28

SÖDRA VÄTTERBYGDEN
Gösta Lillieberg, 036-37 73 28

Söndag 17 september - heldag
R e s a med Hultafors Hälsocenter
som mål
D e t ta är ett samarrangemang mel-
lan hälsoklubbarna i Borås, Falkö-
ping, Skaraborg och Södra Vä t t e r-
bygden. Pris: Inkl. resa, mat, före-
drag 260 kr. Anmälan senast den 4
september till Anne-Marie 036 - 1 6
75 26 eller Gösta 036-37 73 28.

Fr e d a g -Söndag 29 september-1
oktober
Ve g e t arisk matlagningskurs m e d
Lars Spetz. Pris: Inkl. maten, kurs-
kompendium med recept 500 kr för
medlem, 600 kr icke medlem. An-
mälan senast måndag 13/9 till An-
ne-Marie 036-16 75 26.

Fredag-Söndag 13-15 oktober
Qi gong kurs steg 2 med Birgitta
Gunnarsson. Pris: 1500 kr. För in-
formation och anmälan senast 27/9
ring Gösta 036-37 73 28.
Lördag 21 oktober kl. 08.30
S u r k å l s t i l l v e r k n i n g hos Lars och
Inger Forberg på Visingsö. Pris: 175
kr inkl. resa, färja, mat och surkål.
Anmälan senast 17/10 till Gösta
036-37 73 28.

Måndag 6 november kl. 19.00
Po tatisens vär d e med Henrik
Bengtsson hos Café Spinnrock e n ,
Östra Storgatan 109 B. Pris: 50 kr
inkl. provsmakning av några goda
p o ta t i s r ä t t e r. Anmälan senast 1/11
till Gösta 036-37 73 28 eller Anne-
Marie 036-16 75 26.

Lördag och söndag 18-19 
november
Vegetarisk matlagningskurs på E-
D Gymnasiet 15 timmar. Ingen kost-
nad! Ti l l sammans med Lars Spetz
lär vi oss att laga ett antal rätter för
det vegetariska julbordet som resul-
terar i ett JUL BORD för allmänhe-
ten. Ring senast 15 oktober till Lars
036-13 11 71 eller 
Gösta 036-37 73 28.

Söndag 19 november kl. 14.00
Stans enda "vegetariska julbord för
allmänheten" på Erik Dahlbergs-
gymnasiet, Föreningsgatan 2. Pris:
130 kr för medlem, 160 kr icke med-
lem. Anmälan senast fredag 10/11
till Gösta 036-37 73 28 eller Anne-
Marie 036-16 75 26.

Söndag 10 december kl. 16.00
Ve g e tariskt julb o rd hos Friskspor-
tarna, Västra Frölunda i Göteborg.
Pris: 125 kr + resan. Anmälan se-
nast 24/11 till Gösta 036-37 73 28.

UMEÅ
Britt Inger Ehnmark,
090-15 18 95

UPPSALA
Staffan Hällberg, 018-51 29 70

Torsdag 19 oktober kl. 19.00
Peter Wilhelmsson, naturläkare, ta-
lar om "Lev ung längre" på Vu x e n s-
kolan, Ku n g sä n g s g a tan 12. Anmä-
lan till Vuxenskolan 018-10 23 70.

Söndag 29 oktober kl. 11.00-16.00
H ä l s o m ä s sa på Grand, Tr ä d g å r d s-
gatan 5.

VÄSTERÅS/SALA
Maj Fröjd, 021-41 41 39

ÅDALEN/KRAMFORS
Minnie Sjöström, 0612-215 31

ÄLVSBYN
Siv Ulander, 0929-124 65

ÖSTERLEN
Tommy Mårtensson, 
0411-208 49

  H Ä L S O F R Ä M J A N D E T  I N F O R M E R A R
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Veganen och världsre k o rd h å l l a re n
Erik Östbye har just sprungit i mål på
Potatisjoggen 10 km i Alingsås. Han
gör just nu sin 60:e säsong och kan
blicka tillbaka på 4 st Svenska Mäs-

terskap i Maraton. Han har hunnit bli
79 år och tiden på de 10 km blev ca
52 min. De senaste åren har det blivit
några segrar i sin åldersklass bl.a. Gö-
teborgsvarvet, Veteran-SM.

Erik hade mycket besvär med sin
krånglande mage i 20-årsåldern och
gick över till vegetarisk kost för att
kring 1970 bli vegan.

Under tävlandet och tränandet har
kosten och även fastan varit betydan-
de faktorer för löpframgångarna. Att
undvika den slembildande kosten t.ex.
och att äta saltfritt har varit en ”nyck-
el” för Erik. Vid den hårda träningen
på 12-15 mil per vecka var det viktigt
med kosttillskott som vetegro d d o l j a ,
kalk, C-vitamin, B 12, sojadryck samt
på senare tid även selen.

Fasta och saltfritt
Erik drack sällan eller aldrig vid sina

lopp vilket kan låta tokigt, men dagens
löpare är vana vid att äta salt i kosten
och måste då dricka främst sport-
drycker under ett lopp. Erik menar att
saltet binder 120 ggr så mycket vatten,
d.v.s. 10 gr salt binder 120 gr vatten.
Fastan var en viktig fas i uppladd-

ningen före en tävling och genom att
tömma kroppens förråd när man sam-

tidigt tränar så retar man kroppens eg-
na depåer, lever o dyl. att lagra upp till
4 ggr så mycket energi och förm o d l i-
gen en hel del vatten före en tävling.

Uppladdning inför tävling
Under veckan inför ett maratonlopp

springer Erik 25 km per dag på mjukt
underlag. Under de 3 första dagarn a
f ö re tävlingen fastar han, och trappar
sedan upp ätandet innan loppet. Da-
gen före tävlingen vilar han.

Träning nu och då
Nu tränar Erik ett par timmar varan-

nan dag och han tycker att det tar en
timme att komma igång. Förr bestod
träningen vanligtvis av upp till 15 mil
per vecka plus ett rörligt jobb som
l o k v ä x l a re på SJ där han ofta ”jogga-
de mellan tågen.” Ibland på semestern
och Frisksport a rv e c k o rna kunde det
bli 3 mil per dag. Tr ä n i n g s m e t o d e rn a
var Waldnielska, dvs inga interv a l l e r,
men det kunde gå undan ändå i sko-
gen. Som tempoträning blev det oftast
att springa vårtävlingarna på 8 och 16
km på Skatås i Göteborg och mycket
tävling.

Tider och världsrekord
Sin bästa tid på maraton, 2.18.32,

nådde Erik 1971, 50 år gammal. I vis-
sa åldersklasser har han ännu världs-
re k o rd, t.ex. i 55-årsklassen 2 tim 26
min och 57-årsklassen 2 tim 27 min.
De fyra svenska mästerskapen i mara-
ton vann han i åldrarna mellan 38 och
44 år och ett år vara alla de 3 första
vegetarianer Erik, Walter Berggren och
Lennart Strand. Tiderna som dryg 50-
åring skulle i dag placera Erik bland
de 6 främsta i SM. Totalt har det bli-
vit 156 maratonlopp.

Erik har haft stöd av fru Karin både
när det gäller maten och träningen.

Nu under senare år har Erik fått säll-
skap av sonsonen Klas som försöker
hänga med farfar på träningsru n d o rn a .

Varje år – i år för 13:e gången – del-
tar familjen Östbye i Potatisjoggen. Ja,
både barn och barn b a rn deltar, så det
blir 6-7 stycken startande från släkten
Östbye. Vi önskar dem lycka till i både
hälsoträningen och motionstävlandet.
De är ett föredöme inför motionsåre t
2001. De har redan startar inför Sätt
Sverige i rörelse 2001 (se art i k e l ) .

Springer långt och äter gröntSpringer långt och äter grönt

Erik Östbye med hustrun Karin och sonso -
nen Klas vid Potatisjoggen i Alingsås i år.

I S H AV S A L G E R

Alg-Börje Fredriksson

Tel 026-13 35 20. Fax 026-13 17 57
www.alg-borje.se



Svenska Ny form/
Är du rädd om din kropp

film bif.

Donsbach Mivitotal plus
Ett av marknadens mest kraft-

fulla kosttillskott. 

Nu förstärkt med bioflavonoider

av bl.a. blåbär, tomat och citrus.

Dessutom vattenlösligt Q10, alf-

alfa och psyllium. Smaksatt.

Mivitotal plus finns i hälso-

kostbutiker och ÅHLÉNS.

Mivitotal
–n um e d ännu mer kraft

Det klassiska hälsohemmet vid Siljan
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Svenska Vegetariska
Föreningen

SVF  grundades 1903 av tid-
ningsmannen J L Saxon och har
som målsättning att inspirera fler
att äta vegetariskt och att visa re-
spekt för både människor, djur och
natur. SVF ingår i konsumentorga-
n i sationen SKiS (Sveriges Ko n s u-
menter i Samverkan) och är sluten
till EVU (European Vegetarian Uni-
on).

Du som vill bli medlem...
M e d l e m savgiften är 180 : - / å r. Yt-

terligare familjemedlem 90 : - / å r.
Barn och ungdomar under 26 år
90 : - / å r.  Avgiften gäller per ka l e n-
d e r å r. Stödprenumerant beta l a r
1 50 : - / å r. Sätt in den summa som
gäller för dig på postgiro 170 2 - 0 .
Glöm inte ange namn, adress och
telefonnummer.

Medlemsförmåner:
Du får tidningen Ve g e tar hems-

k i ckad 4 ggr/år, samt rabatt på
b ö cker i vår boklista. Du deltar till
reducerat pris på utbildningsda-
gar, föredrag, kurser och olika fest-
ligheter i föreningens regi, samt er-
håller 10% rabatt hos vissa hälso-
k o s t b u t i k e r, restauranger och häl-
sohem runt om i landet.

Alla medlemmar kan delta på
riksmöten, årsmöten och med-
lemsmöten vars datum publiceras
i Ve g e tar när det blir aktuellt. Det
finns 5 st lokalavdelningar runt om
i landet dit intresserade kan vända
sig för att delta i föreningsverk-
samheten. En förteckning över
dessa finner Du i vårprogrammet.

VEGETAR
Redaktionen förbehåller sig rät-

ten att redigera alla insända bi-
drag, och ansvarar ej för insänt ma-
terial som ej är beställt. Författa r-
na ansvarar själva för innehållet i
sina artiklar. Citera gärna ur Vege-
tar men ange källan.

Hej!
I det här numret publiceras den

omarbetade ”Rabattguiden”. Som
medlem i SVF visar du ditt medlems-
kort och får då rabatt enligt den pro-
c e n t f ö rteckning som gäller. Har du
själv förslag på butiker som du tro r
skulle vilja erbjuda SVF medlemmar
rabatt, kontakta gärna kansliet eller
be butiken höra av sig. Observera att
rabatten endast gäller på varor med
o rdinarie pris, alltså ej sådana som
redan är prisnedsatta. Stort TA C K

till er som sänt in egna recept till
hemsidan! Alla är varmt välkommen
att förse kansliet med ännu fler grö-
na, goda o roliga recept så kan vi
publicera dem på vår hemsida eller i
Ve g e t a r. Vi tackar på förhand. Vi är
tacksamma om du har möjlighet att
maila dem då det underlättar vårt ar-
bete. 

HÖSTFÄRGADE 
HÄLSNINGAR

FRÅN KANSLIET/
EWA SANGWALL

Priserna inom parentes gäller dem som
ännu inte blivit medlemmar i SVF el-
ler RHF

Vegetariska kokboken
Inga-Britta Sundqvist
(Laktovegetarisk – bra grundbok)
Beställn. Nr B 101
Pris (210:-) 190:-

Vegetarisk barnmat
Elsa Laurell
(Laktovegetariska matsedelsförslag
för barn under 2 år)
Beställn. Nr B 103
Pris (45:-) 35:-

Tankestoff
Theresia Ek
(samlade kåserier)
Beställn. Nr B 114
Pris (55:-) 50:-

Vegetarisk smalmat
Maude Anderberg
(veganrecept)
Beställn. Nr B 119
Pris (125:-) 110:-

Grön festmat
Anna-Lisa Stenudd
(både veg/ veganrecept)
Beställn. Nr 120
Pris (125:-) 110:-

En sökares dagbok
Per Ragnar
Beställn. Nr B 126
REA-pris för alla 50:-

Umgängeskonst – Levnadskonst
J.L. Saxon
Beställn. Nr B 129
Pris (200:-) 175:-

Veganrecept för alla sinnen
Marianne Pasanen-Mortensen
Beställn. B 133
Pris (55:-) 50:-

Spännande gröna rätter
Hälsokostrådet
Beställn. Nr B 134
Pris (55:-) 50:-

Vegansk näringslära på 
vetenskaplig grund
Björn Petterson
Beställn. Nr B 135
Pris (125:-) 115:-

Handla djurvänligt
En konsumentguide från Djurens Rätt
Beställn. Nr B 136
Pris (50:-) 45:-

Mat miljö rättvisa
Jens Holm
Häfte 72 sid om köttkonsumtionens
påverkan på miljön och den globala
livsmedelsförsörjningen
Beställn. Nr B 137
Pris (55:-) 50:-

KONTAKTANNONSER
Seriös god man 76/187/75. Vältränad

vegan. Idéalist. Romantisk, varm, posi-
tiv o glad. Mina intressen: Musik, häl-
s o l i v, joggning, tennis, gymnastik. Vi s-
dom, re s o r, hemmet, KÄRLEKEN!
(Hoppas det är Du!) Allt berikande. Bor
nära Göteborg. Söker lång, slank, sund,
ungdomlig, attraktiv kvinna 60-70 år.
Kärleksfull, mjuk, öm o trevlig.

Svar till ”Gör ditt liv till ett mäster -
verk” denna tidning.

B O K L I S T A

Ekologiskt odlat 
Levande föda program

Aloe Vera juice. Spirulina. Antioxidanter.
Negativa vätejoner. Naturliga vitaminer
och mineraler. Ring gärna för gratis pro-

duktkatalog och tape. Rekommenderar Du
kosttillskott vidare kan du få billigare priser.

Välkommen! 
Cecilia Berggren tel 08-689 86 13,
www.rbcsverige.com/cicci



GÖTEBORG
Ordförande, Sven Dalnäs, 031-47 93 46

HELSINGBORG
Ordförande, John Pared, 042-21 25 29

JÖNKÖPING
Vilande tills vidare

MALMÖ
Ordförande, Anina Ågesjö, 040-26 36 67
GÖTEBORG
Torsdag 14 september
Avspänningspedagog Maria Lindblom:
” M e n tal träning kan användas för att
uppnå de flesta mål i livet. Alla kan ha
n y t ta utav det och allt du behöver sa t-
sa är en kvart om dagen”. Frågestund.
Servering.
Torsdag 21 september
Trivselträff med To m m y. Vi d e o f i l m s v i s-
ning. Jättegod vegetarisk gryta 25 kr.
Sång, musik och allsång. Anmälning
031-47 93 46, 47 79 19.
Torsdag 28 september
Fil. Dr. Lars André: ”Personlig utveck l i n g
– Din vilja”. Frågestund. Servering.
Söndag 1 oktober
Ve g e ta r i s ka Världsdagen. Professor
Per-Arne Öckerman högtidstalar. Sång
och musik. Servering.
Torsdag 5 oktober
P r e m i ä r. Per och Anita Elfving med ett
helt nytt bildspel: ”Fårö i dikt och verk-
lighet”. Allsång och servering.
Torsdag 12 oktober
Trubaduren och filmregissören Hasse
Skogsberg: ”På resa med Evert Taube.
Änglamark och himlajord”. En färgstark-
ka v a l kad med kåseri, sång och sa m-
sång. Vi följer miljöengagerade Evert
Taube från Vinga till Sjösala och runt
jorden vi ärvde. Servering.
Torsdag 19 oktober
”1200 miljoner kineser”. Erik Bergsten
besöker Mittens Rike. Vi ser på oljefäl-
ten i Manchuriet, besöker Kinesiska
muren och Minggravarna. Äter god mat
o ch trivs bland alla de vänliga och till-
mötesgående miljonerna. Ta l r i ka unika
diabilder. Servering.
Torsdag 26 oktober
Ve g e tarisk höstmiddag. Kö k s m ä s ta r e
S u sanne Åström. Helge Liljedahl spe-
lar dragspel och leder allsång. Anmäl-
ning 031-47 93 46.
Torsdag 2 november
Bengt Andersson och elever visar mil-
j ö v e r k samheten på Flatåskolan. Karin
Andersson, NB V, visar den underbara
färgfilmen ”En värld av skog”. Servering.
Torsdag 9 november
Marinmålare Curt –Henry Freje kåserar
om ”Att skapa konst – hur en tavla blir
till”. Servering.

Torsdag 16 november
Socionom o Psykoterapeut Inga-Lill
R o o s - Sandberg: ”Att tolka sina dröm-
mar är en väg till att utvecklas och växa
o ch bli en helare människa. Har jag en
bra relation till mig själv skapar detta
goda relationer till andra”. Frågestund.
Servering.
Lördag 18 november
F r i s k s p o r tardagen på Frölunda To r g .
Uppvisning i trampolin. Lions Club
Gothias presentation av Luciatruppen.
Informationsbord med provsmakning.
Torsdag 23 november
Kinesolog Erik Nygård: ”Mental stress
på vår fysiska hälsa. Energimässig på-
verkan”. Frågestund. Servering.
Torsdag 30 november
Homeopat Gunilla Carlberg: Presenta-
tion av homeopati. Frågestund. Server-
ing.
Söndag 10 december
Ve g e tariskt julbord. Kö k s m ä s tare, ta l a-
re och allsångsledare Tommy Axelsson.
Anmälning: 031-47 93 46, 47 79 19.

HELSINGBORG
Söndag, 3 september
Besök i rekreations- och utveck l i n g-
scentrumet Hilarion, en alternativby
med hälsohem, kursgård, butik och od-
lingar i närheten av Klippan. Föranmä-
lan till 042-21 25 29 senast 20:e au-
gusti.

Måndag, 16 oktober
Bengt Petersen talar om Tai Chi. Entré
40:-. Kl. 19:00 i NBV, Järnvägsg. 23.

Tisdag, 28 november
Henrik Scheutz från Malmö talar om
köttkonsumtionen och miljön. Kl. 19:00
i NBV, Järnvägsg. 23.

ÖREBRO
Ordförande, Anders Berg, 058 1 - 179 20

Lördag-Söndag 28-29 oktober
Ö r e b r o m ä s san tillsammans med Dju-
rens Rätt och Veganföreningen. Ulla
Troëng föreläser och Kung Marka t ta
bjuder på smakprover.
November
Kn y t kalas på Blå Bandsgården med triv-
sam samvaro. Anders Berg talar om "Vi-
taminer och mineraler för ett bättre liv".
Lördag 9 december kl. 12.00-17.00
Almagårdens julmarknad. Kontakta sty-
relsen för samåkning.
På gång:

Vi inbjuds till Djurens Rätt och möte
om slakttransporter.

Utflykt till Almagården med vegetarisk
l u n ch och med möjlighet att köpa kra-
v p r o d u k t e r. Ko n ta k ta styrelsen om sa-
måkning.

I nästa nummer av Vegetar…
Ginko biloba

En vegetarians gissel
Julbord -Grönt och Gott
”Frankenstein - skogar”

Livsgrodden…
Ungdomarnas medlemstidning

kan beställas på telefon 08-643 53 80
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