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SURTE. Thairestaurang-
erna i Ale breder ut sig.

Senast i raden är Koh 
Lanta Thaikök i Surte.

– Jag har fått en 
mycket bra start, för-
klarar restauranginne-
havaren Chalor Bruhn 
för lokaltidningen.

Chalor Bruhn är en riktig 
matmor. Hon har arbetat i 
storkök och i skolmatsalar 
under drygt 20 år. Därutöver 
har hon jobbat på olika thai-
kök i ett decennium.

– Nu tyckte jag det var läge 
att starta eget. Erfarenheten 
som jag har samlat på mig 

från andra thairestauranger 
har jag med mig i ryggsäc-
ken, vilket känns väldigt bra. 
Att få driva eget ska bli roligt, 
säger Chalor.

Chalor Bruhn bor i Västra 
Frölunda, men att Surte blev 
den plats där hon valde att 
öppna Koh Lanta Thaikök 
har sin givna förklaring.

– I Surte fanns ingen thai-
restaurang plus att det var en 
billig hyra på lokalen. Det 
gjorde att jag valde att slå 
till.

Hur skiljer sig ditt kök 
från andra thairestau-
ranger?

– Jag kryddar på ett sådant 

sätt som man gör i Thailand. 
Här erbjuds ingen försven-
skad mat utan riktig thaide-
likatess.

Har du någon personlig 
favorit på menyn?

– Det är pad thai.
Har du blivit varm i klä-

derna?
– Det tycker jag. Jag trivs 

i lokalen och många kunder 
har redan hunnit visa sin 
uppskattning. En bättre start 
hade jag inte kunnat få, avslu-
tar Chalor Bruhn.

Thaikök har öppnat i Surte

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Chalor Bruhn har öppnat Koh Lanta Thaikök i Surte.  

NOL. 494 kilo.
Så många kilo tap-

pade Viktväktarnas 
medlemmar i fjol.

Det föranledde vik-
väktarkonsulent Kajsa 
Gustemo att bjuda på 
en italienskinspirerad 
middag i samband med 
söndagens jubileumsfi-
rande.

Den 15 februari förra året 
startade Kajsa Gustemo upp 
verksamhet i Viktväktarnas 
regi. I Ale finns nu ett 100-tal 
medlemmar varav 60-80 per-
soner brukar medverka på de 
träffar som äger rum i Nols 
Folkets Hus varje söndag. 

– Medlemmarna är inde-
lade i två grupper. Informa-
tionsträffarna tar bland annat 
upp kostrådgivning, bete-

endevetenskap och grupp-
diskussioner. Faktadelen 
varar alltid 30 minuter och 
då berörs ett speciellt tema, 
som är samma i hela landet 
den aktuella veckan. Den här 
söndagen hade vi fokus på 
mat som är bra för hjärtat, 
säger Kajsa Gustemo.

Hälsosamt leverne
Hon vill noga poängtera att 
Viktväktarnas program inte 
kretsar kring bantning utan 
snarare om ett hälsosamt 
leverne.

– Det gäller att göra sunda 
val sett i ett längre perspektiv. 
Vi håller inte på med pekpin-
nar och förbud. Det går att 
äta allt, men inte alltid.

Vad är drivkraften för 
dig?

– Att jag får träffa så många 
underbara människor. Det 

ger en tillfredsställelse när 
jag ser att deltagarna lyckas 
med sina mål. 

Kajsa Gustemo gjorde 
en utfästelse vid uppstarten 
förra året, som innebar att 
om deltagarna gick ner ett 
halvt ton skulle hon bjuda på 
middag.

– 494 kilo är så nära man 
kan komma varför jag fick 
infria mitt löfte. De har gjort 
en fantastisk prestation som 
är värd att fira.

På menyn stod tomat- och 
mozzarellasallad, helvege-
tarisk lasagne och italiensk 
dessert. Inte undra på att 
stämningen var på topp 
denna jubileumskväll.

Tappade kilon firades med middag
– Viktväktarna i Ale 1-årsjubilerade

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Viktväktarna i Ale firade 1-årsjubileum i söndags kväll med 
gemensam middag i Nols Folkets Hus.

Viktväktarkonsulent Kajsa 
Gustemo.
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