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HÄLSA  – VI HAR ALTERNATIVEN!
Välkommen till en riktig matbutik!

LCHF – en kost med lite 
kolhydrater och hög fetthalt

Öppet alla dagar 8-22

Bananer

�13:-/kg�
Chiquita Klass 1

Mandelmjöl��

59:-/st
Sellton 500g,

jmf pris 118:-/kg

Ostsnacks  

3995/st 
Grok 60g, 

jmf pris 665,83:-/kg

Gojibär�

69:-/st
Sellton 300g,

jmf pris 230:-/kg

Vårt tips från Michael Zvorc!

GILLA OSS
PÅ FACEBOOK!

Fakta LCHF
Grundtanken i LCHF-kosten 
är genom att äta mycket 
fett och undvika socker och 
kolhydratrik mat får blodet en 
lägre blod-sockerhalt, vilket ger 
lägre insulinvärden och en ökad 
fettförbränning. Många kunder 
har frågat efter artiklar som är 
viktiga för den LCHF-frälsta, 
ni hittar dom i butiken.

Vi sponsrar Kvantumserien, 
OK Alehofs trevliga höstaktivitet 
för alla åldrar och träningsnivå 
Loppen är från 1,5 km till 10,2 km – promenad eller löpning.

För varje genomfört lopp får man ett kilo bananer.

Makaroner 

2 för 28:-
 Ideal, gammaldags, fullkorn eller 

ekologisk. Kungsörnen 750-1000g,
jmf pris 18,66-14,-/kg

Finstrimla bacon. Lägg i långpanna med smör 
i mindre klickar. Grädda i ugn, 225 grader, 
tills baconet är krispigt. Ta ut från ugnen och 
lägg på skivad ost. Vispa ägg med grädde och 
rör ner keson, som du sedan slår över osten. 
Lägg därefter ytterligare ett lager Gouda ost 
om så önskas. Grädda tills ytan är gyllenbrun. 
Servera med osockrade lingon eller sallad 
med dressing.

Kan både ätas kall som varm. Passar för alla 
tillfällen.

TALLRIKSMODELLEN

Varm pastasallad med falukorv 
4 portioner

4 portioner pasta
1 röd paprika
1/2 purjolök
500g falukorv
1 burk (340g) majs
1 msk smör eller margarin
65 g färsk spenat
salt & peppar
1 msk olivolja
1 tsk vinäger

TALLRIKSMODELLEN
Klassikern där tre 
fjärdedelar av tallriken 
ska vara fylld av mat från 
växtriket. Hälften ska vara 
potatis, pasta eller ris och 
bröd, hälften är kokta 
och/eller råa grönsaker 
samt gärna en frukt. 
Resterande fjärdedel 
består av kött, fi sk, ägg 
eller annan proteinrik mat. 

Vårt tips! 

1. Koka pastan enligt anvisning på 
paketet.
2. Dela och kärna ut paprikan.
3. Låt majsen rinna av.
4. Stek korven i en panna i matfettet. 
Blanda korven med nykokt pasta, 
paprika, purjolök, majs och spenat. 
Krydda med���tsk salt och 1 krm 
peppar.
5. Blanda olivolja och vinäger, 
smaksätt med salt och peppar. 

Vänd ner dressingen i pastasalladen 
och servera.

Falukorv

15:-/st
Scan 800g, jmf pris 18,75/kg
Finns laddat på ditt ICA kort

Max 2 per kund!

Vi ger dig livsglädje!

Citroner�

3 för 10:-
ICA pris per styck 5,95:-

Nyskördade
morötter  

290/st 
ICA 1 kg Klass 1

Kesella��

1195/st
Arla 250g

Jfr pris 47,80/kg

Så varför inte redan nu starta med långsiktig träning? Du är välkommen 
till OK Alehofs löpträning, i huvudsak intervallträning, på torsdagskvällar. 
Samling sker vid Nols IP kl 18.15. Du behöver inte var medlem för att deltaga. 
Kontakta Pelle: pelle@per-erik.se eller Danne: 0706-609870 
för mer information.

Maria Brandin, känd från 
mästarnas Mästare, bjuder på 

”Kryddig morotssoppa” 
och svarar på dina frågor om 
kost och motion på fredag 
kl 13-19.

Low Carb bröd
Nystart              Nystart blåbär

3295/st    3695/st
Carbzone 450g • jfr pris 73,22-82,11/kg

NYHET!

GI-metoden välj livsmedel med 
”långsamma kolhydrater”

Vår hälsocoach! 

LCHF-ungspannkaka

3 paket bacon
50 g smör
10 ägg
10 msk grädde (40 %)
Skivad ost (ex. färdig skivad Gouda)
250 g keso

Form ca 310 x 230 mm (tefl on)

Köp ett Low Carbzone bröd så 
bjuder vi och Sportlife på träning, 
du får ett frikort i kassan!

FRIKORTVälkommen att testköra någon av våra klubbar.Gym eller gruppträning? Du väljer själv.Gäller hos valfri Sportlife-klubb, 1 gång/person och år. Sportlife erbjuder bl a: 
Gym, gruppträning, vibrationsträning, massage, solarium, dietister och personliga tränare. 

 Frikort gäller ej befintliga medlemmar och inte på obemannade tider. Lokala avvikelser i utbudet kan förekomma. Gäller ej Sportlife Exclusive. Medtag legitimation.


