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BOHUS. Ju fl er kockar 
desto sämre soppa 
skulle man kunna tro.

I Bohus servicehus 
är det precis tvärtom 
när pensionärsgänget 
om sex glada gubbar 
träffas.

I förra veckan var det 
avslutning och dagen 
till ära bjöds damerna 
på middag.

Allting började för åtta år 
sedan och även om konstel-
lationen varierat en aning 
under tidens gång, så har i alla 
fall några hängt med sedan 
starten.

– Vi driver detta som kurs-
verksamhet i PRO Surte-
Bohus regi. Onsdagen är helig 
och då får inget komma emel-
lan. Det är så himla roligt att 
träffa de här gubbarna, gagga 
lite grann och laga mat till-
sammans, säger Kjell-Åke 
Härstedt som av övriga del-
tagare utsetts som chefskock.

Varannan gång lagas det 
husmanskost, varannan gång 
en mer delikatessartad måltid. 
Deltagarna har parat ihop sig 
två och två med ansvar för 
recept och inköp av matvaror. 

– Vi brukar växla mellan 
kött och fisk. Han där borta är 
specialist på fisksoppa, säger 
Carl-Inge Samuelsson och 
pekar bort mot Lars-Gunnar 
Karlsson.

Recept finner kursdelta-

garna i olika veckotidningar 
och uppfinningsrikedomen är 
det sannerligen inget fel på. 
Iförda sina vackra förkläden 
rör sig gubbarna vant mellan 
de olika stationerna.

– Vi fördelar arbetsupp-
gifterna innan vi kör igång, 
så att vi vet vem som gör vad. 
Annars skulle det bli pannkaka 
av alltihop, säger Kjell-Åke.

Är ni lika företagsamma i 
köket hemma?

– För husfridens skull är 
det bäst att inte avslöja alla 
sina kvaliteter utan istället 
hålla sig lite grann i bakgrun-
den, säger Carl-Inge och hela 
församlingen brister ut i ett 
unisont skratt.

När lokaltidningen 
kommer på besök håller höst-
terminens avslutningsmiddag 
på att tillagas. Det kompo-

neras en trerättersmeny som 
deltagarna ska avnjuta tillsam-
mans med sina respektive.

– Som betalning får fruarna 
diska, förklarar gänget som 
har läget under fullständig 
kontroll.

Glöggen håller på att 
värmas upp och får fungera 
som välkomstdrink denna 
onsdagseftermiddag. Menyn i 
övrigt består av lammpaté på 
kavring, ankbröst med klyft-
potatis och diverse grönsaker. 
Som efterrätt ska det serve-
ras äggost. Därutöver ska det 
bjudas på kaffe och kaka.

– Återstår att se vad vi får 
för betyg den här gången, 
säger Kjell-Åke medan han 
placerar ut klyftpotatisen på 
en plåt.

JONAS ANDERSSON

Pensionärsgäng som gör sig i köket
– Det kockas och gaggas på samma gång

Pensionärsgänget i Bohus servicehus träffas för att laga 
mat tillsammans. Från vänster: Sven-Erik Svensson, Carl-
Inge Samuelsson, Lars-Gunnar Karlsson, Kjell-Åke Härstedt, 
Bosse Forsberg och Lennart Andersson.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!

Gäller t o m 2 december 2012, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

INVIGNINGSERBJUDANDE!
SÖNDAG 9/12 ÖPPET 9-15

Stort sortiment 
på amaryllis

Talgbollar stor 480g

Ord pris 15:-

Hyacinter

Blommar lagom till jul
Från 49kr

15kr 8kr

Vi grillar korv utanför 
butiken, för 10 kr får du korv 

med bröd och en bravojuice.

Pengarna går oavkortat till 

småtomtarna från Nödinge 

handbollsdamer som bjuder 

på pepparkakor

Välkommen till en riktig mataffär

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller t o m v.49 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

NYA ÖPPETTIDER 7-23

VI FIRAR INVIGNINGEN AV 
E45 OCH ALEPENDELN!

Missa inte julklappsbordet, No 
Tjafs och allt annat kul som 

händer på torget.

Hjärtligt välkomna!

 NU HAR VI STARTAT 
PAPRICAKLUBBEN

Med den vill vi på ICA Kvantum visa barn hur 
gott och nyttigt det är med frukt och grönt.

Papricaklubben är för barn mellan 3-12 år. Du som 
vårdnadshavare behöver ha ett giltigt ICA kort.

I delikatessdisken

Visst kommer vi
ihåg de minsta!

Rabatt

NAMN:

Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen AB

50 kronor rabatt vid köp av 2 paket Libero blöjor 

30–88-pack. Erbjudandet gäller 1 gång per hushåll. 

Kan ej kombineras med andra rabattkuponger. 

Gäller fr o m 2012-12-03 t o m 2012-12-09.

I bakeoffen

Baguette parisienne

10:-/st
Nordic bakeoff, 400g

Aladdin / Paradis / Dark

49:-/st
Marabou, 500g
Jfr pris 100:-/kg

Veckans

paprikaklubbsfrukt

Kiwi

4 för 20:-
Gul & grön

Pris per st 5.95:-

Annika, Elin och Storpaprican 
har pysselhörna och tävlingar 
för barnen och pratar hälsa 

med alla föräldrar

Nygrillad kyckling

35:-/st
Kronfågel ca 1 kg


