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Älvängen  |  0303 74 80 40

BESTÄLL
gärna köttet, färsen, 

steken och 
smörgåstårtan!

Tel: 0303-74 80 44 

Vi på ICA Supermarket 
i Älvängen styckar och 
paketerar nästan allt kött 
och maler också vår egen 
färs. 

Detta gör vi för att kunna 
erbjuda dig som kund 
en riktig köttavdelning 
med kunskap, erfarenhet, 
flexibilitet och kvalitet. 
Detta är en service som vi 
är ensamma om i Ale.

Är det någon köttdetalj du 
saknar eller om det vankas 
fest med en riktig stek på 
bordet har vi lösningen – 
och du får gärna kalla oss 
Köttmästarna i Ale. 

Självklart måste vi också 
nämna våra sallader. Den 
klassiska potatissalladen 
görs fortfarande på 
originalreceptet från 70-talet 

och räksalladen med 
handpillade räkor slår ständigt 
nya försäljningsrekord. I vår 
delikatessdisk kan du också 
beställa smörgåstårtor och 
annan festmat.

Sanna Karlsson
Charketurist med 20 års erfarenhetEtt gott tips från charken:
”Vår smakrika kyckling 
mortadella”
Tar jag med mig hem:
”Vinmarinerad rostbiff”
Bäst med charken:
”Du får steken eller färsen precis som du vill ha den”  

Kjell Skånberg
Styckare med 30 års erfarenhet

Bäst med butikspackat kött:

”Att kunden kan få precis vad 

hon önskar och exakt hur 

mycket”

Favorit i grilltid:

”Entrecôte”

Favorit i vintertid:

”Entrecôte...men visst 

en gryta är inte fel” 

Kalla oss gärna 
köttmästarna!

Efter hårt arbete, mäng-
der av workshops och dis-
kussioner var det så dags för 
tjejerna i projektet Tjej 365 
att göra en studieresa till vår 
vänort Bertinoro i Italien. 

År 2001 blev Bertino-
ro i Italien vänort till Ale 
kommun. 
Bertinoro grundades på 
500-talet e Kr och är belä-
get på en stor kulle, 25 km 
från Adriatiska havet och 
har omkring 9000 invånare. 
Kommunen ligger belägen 
mellan Forli och Cesena, 
cirka 10 mil söder om Bo-
logna och tillhör den expan-
siva Emilia Romagna regi-
onen.

Gästvänlighet
Bertinoro är känt för sin 
gästvänlighet, något som 
alla vi stötte på verkligen 
levde upp till. Busschauffö-
rer, restaurangägare, borg-
mästare med fler var inte 
sena att leva upp till Berti-
noros epitet ”den gästvänli-
ga staden”. 

Inte minst vår kontakt, 
guide och ”hjälpare” i allt 
Serena Antinori.

Resan var en del av det 
fortgående tjejprojekt som 
startade 1 oktober 2008 och 

som nu är inne på sin andra 
grupp. Sedan föreningen 
”Löftet – Unga arrangörers” 
årsmöte 2009 är nu Tjej 365 
en sektion i denna förening. 

I fem dagar 12-17 maj 
blandades glädje, spänning, 
trötthet och lite oro för 
överhängande askmoln över 
Europa i ett digert program 
med aktiviteter från 9-23 
varje dag. 

Studiebesök
Under veckan hann vi med 
en mängd olika studiebesök 
och upplevelser. Vi fick upp-
leva den kända gästvänlig-
heten i vår vänort Bertinoro 
och den stora kärleken ita-
lienarna känner för sin mat, 
en kärlek man lätt smittas av 
och som många av oss tog 
med sig hem.

Hela programmet börja-
de med en halvdag på en typ 
av kamratbana där vi flera 
meter över marken tog oss 
mellan träden på mer eller 
mindre akrobatiska sätt, en 
upplevelse som tog musten 
ur många av oss men vi åter-
hämtade oss snabbt då nästa 
uppgift var att själva köpa in 

veckans frukostar på ett stort 
köpcenter. Många tyckte 
det var pinsamt och svårt att 
prata engelska och att klara 
sig själva, men ganska snart 
kände gruppen sig världsvan 
och hemmastadd. 

Fantastiskt
Programmet bestod i övrigt 
av ett besök i San Marino, 
studiebesök på en godis-
fabrik, en fantastisk vin-
gård som drevs av en ensam 
kvinna och på en skola. Vi  
träffade borgmästaren under 
två middagar, och en fantas-
tisk marknad i den lilla pit-
toreska staden Forli. 

Minnena, skratten och 
upplevelserna var många 
och resan kommer vi att 
bära med oss resten av livet.

När vi åkte hem och läm-
nade Bertinoro var det 
många tårar som fälldes…..

Ett stort tack till alla 
tjejer och övrigt inblanda-
de som stöttar tjejerna i pro-
jektet !

Daniel Juhlin
Linda Magnusson

och Thomas Hermansson
Ale Fritid

Lyckad tjejresa till Italien

 www.cafebla.org

Tjej 365. Sittande från vänster: Amanda Lindskog, Nathalie Rasmusson, Janina Niemi och 
Julia Claesson Jensen. Stående från vänster: Ivona Dejanic, Ida Larsson, Emelie Lindh, Linn 
Sikström, Silvia Alfaro och Adina Jakupovic.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Kom in till oss så berättar vi mer!


