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Fullt upp i Mias kök
Juletid betyder fullt upp på Mia Glennbrants cateringfirma i Uspastorp. 

Efterfrågan på julbord trillade in redan i oktober.
Själv tycker hon att traditioner är viktigt och såväl lutfisken som dopp 

i grytan har sin självklara plats på bordet. 

Har du fått in många 
julbordsbeställningar 
än?
– Förfrågningarna brukar 
komma redan i mitten av 
oktober och då råder jag 
alltid att boka så fort som 
möjligt. Vissa datum är mer 
populära än andra, som i 
början av december och 
runt Lucia. Julbord, jul-
tallrikar och jullandgån-
gar är sådant folk efterfrå-
gar den här tiden på året. I 
alla menyerna går det såklart 
att ändra om man vill ta bort 
eller lägga till något. Man 
kan också komma med egna 
recept som vi gärna lagar 
efter.

Vilken mat tycker du är 
viktigast på julbordet?
– Sill är nummer ett. Min 
mamma kommer från Hal-
land och där är det tradition 
att man äter brunkål på jul, 

så det brukar vi ha. Skinkan 
är såklart viktig och även 
dopp i grytan. Eftersom jag 
är mycket för traditioner så 
tycker jag också att lutfisken 
har en speciell plats.

Hur brukar du fira jul? 
– Normalt firar vi jul hos 
svärmor, men i år ska jag fira 
hos min mamma som bor 
på den norska ön Hareid 
utanför Ålesund. Både min 
mamma och syster bor i 
Norge. Det norska julbor-
det är helt annorlunda från 
hur det är här så det är spän-
nande med alla nya smaker.

Vad är det sämsta med 
julen?
– Stressen för att allt ska 
vara perfekt och så blir det 
pannkaka. Just därför brukar 
jag stänga igen cateringverk-
samheten två dagar innan 
julafton så man har tid på 

sig. I år ska jag dessutom åka 
90 mil, men då behöver jag 
inte bry mig om maten.

Vart åker du helst – 
solsemester eller skid-
semester?
– Sol! Jag har varit en skid-
människa och jobbade fak-
tiskt en säsong i Lindvallen i 
Sälen som kallskänka. Efter 
det räckte det med skidåk-
ning för min del och skulle 
jag välja ett drömresemål 
blir det Dubai. Det hade 
varit kul att se alla konst-
gjorda stränder och annat. 

Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Jag kan inte komma på 
något.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Marie-Louise ”Mia” 
Glennbrant
Ålder: 42
Bor: Lilla Edet
Gör: Driver Mias Catering i 
Uspastorp, Nol
Intressen: Matlagning
Stjärntecken: Skorpion
Bäst på julbordet: Sill, brun-
kål, skinka, dopp i grytan och 
lutfisk
Framtidsplaner: ”Jag har 
några tankar men dem behål-
ler jag för mig själv.”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

VÅR GÅVA! 
Lyxigt kit som ger fasthet 

och mycket fukt

Välj två favoriter varav en 
vårdande creme så skänker 

vi dig detta lyxiga kit.

FILLER
HYDRATING

KIT
värde: 722:-

För mer information
 www.alvangenshudochfriskvard.se

Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig själv

SPA-behandling
Julklassikern!
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Madonnabehandling
Oxygenmaskinen från Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar effekt och verkan. 

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud

• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt

• Reducerar fina linjer

• Uppstramande

• Reducerar rodnad (erytem)

Som vanligt har vi extra bra julpriser på de populäraste behandlingarna. Välkommen till ett härligt 2012

Ord pris 995 kr

850:-
120 min.

Ord pris 895 kr
845:-

Klassisk
ansiktsbehandling
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Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad att utnyttjas under 2012.

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

75 min.

475:-
Ord pris 525 kr

Tidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

Laserbehandlingar
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Öronakupunktur med laser


