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Den stora katalogen med något för alla!

132 klassiker, presenter, böcker, godis, inredning m.m.
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Varsågod, här är årets jultidningar 
och böcker från Bra Förlag!

I Bra Förlags jultidningskatalog hittar du 
kvalitetsprodukter från Piratförlaget, Norstedts, 
Bonniers, Tukan Förlag, SF och många fler 
av Sveriges största förlagshus. Årets katalog 
innehåller ett stort urval av prisvärda presenter, 

produkter, inredningsartiklar, godis, böcker, 
filmer och massa annat bra-att-ha. Ett brett 
sortiment för hela familjen. 
 Beställda artiklar betalas först vid leverans. 
Moms ingår i samtliga priser i katalogen.

2023

1  Första maj, 3 Internationella pressfrihetsdagen - FN, 7 5 i påsktiden, 9 Europadagen, 14 Bönsöndagen, Teckenspråkets dag, 17 Norges grundlagsdag, 18 Kristi Himmelsfärdsdag, 21 Söndagen f. pingst, 
27 Pingstafton, 28  Pingstdagen, Mors dag, 29  Annandag Pingst, Veterandagen.

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

Valborg

Filip
Filippa

John
Jane

Monika
Mona

Gotthard
Erhard

Marit
Rita

Carina
Carita

Åke

Reidar
Reidun

Esbjörn
Styrbjörn

Märta
Märit

Charlotta
Lotta

Linnea
Linn

Halvard
Halvar

Sofia
Sonja

Ronald
Ronny

Rebecka
Ruben

Erik

Maj
Majken

Karolina
Carola

Konstantin
Conny

Hemming
Henning

Desideria 
Desirée

Ivan
Vanja

Urban

Vilhelmina
Vilma

Beda
Blenda

Ingeborg
Borghild

Yvonne
Jeanette

Vera
Veronika

Petronella
Pernilla

Första majv. 18

v. 19

v. 20

v. 21

v. 22

Kristi himmelsfärdsdag

Mors dag

Pingstafton

Pingstdagen

2023

2 4 e. trefaldighet, 9 Apostladagen,14  Kronprinsessans födelsedag, 16 6 e. trefaldighet, 18 Fruntimmersveckan börjar, 23 Kristi förklarings dag, Rötmånaden börjar, 27 Sjusovardagen, 30 8 e. trefaldighet.

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

Aron
Mirjam

Rosa
Rosita

Aurora

Ulrika
Ulla

Laila
Ritva

Esaias
Jessika

Klas

Kjell

Jörgen
Örjan

André
Andrea

Eleonora
Ellinor

Herman
Hermine

Joel
Judit

Folke

Ragnhild
Ragnvald

Reinhold
Reine

Bruno

Fredrik
Fritz

Sara

Margareta
Greta

Johanna

Magdalena
Madeleine

Emma

Kristina
Kerstin

Jakob

Jesper

Marta

Botvid
Seved

Olof
Olle

Algot

Helena
Elin

v. 26

v. 27

v. 28

v. 29

v. 30

v. 31

2023

1 Den helige Mikaels dag, 2 Internationella barndagen, 4 Kanelbullens dag, 8 Tacksägelsedagen, 15 19 e. trefaldighet, 22 20 e. trefaldighet, 24  FN-dagen, 
29 21 e. trefaldighet, Sommartiden upphör: flytta tillbaka klockan en timme.

Namn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

MÅNDAG

TISDAG

Ragnar
Ragna

Ludvig
Love

Evald
Osvald

Frans
Frank

Bror

Jenny
Jennifer

Birgitta
Britta

Nils

Ingrid
Inger

Harry
Harriet

Erling
Jarl

Valfrid
Manfred

Berit
Birgit

Stellan

Hedvig
Hillevi

Finn

Antonia
Toini

Lukas

Tore
Tor

Sibylla

Ursula
Yrsa

Marika
Marita

Severin
Sören

Evert
Eilert

Inga
Ingalill

Amanda
Rasmus

Sabina

Simon
Simone

Viola

Elsa
Isabella

Edit
Edgar

v. 39

v. 40

v. 41

v. 42

v. 43

v. 44

Sommartid upphör

FYNDPRIS

109:-
Ord. pris 154:-

1
Samla familjens 
aktiviteter på ett och 
samma ställe

Familjens 
Planerings-
kalender 
2023
I ett tidspressat schema 
underlättar det att 
planera. Familjens pla-
neringskalender är en 
praktisk kalender med 
fem kolumner – en för 
varje familjemedlem. Det 
finns namnsdagsregister 
samt gott om utrymme för 
egna anteckningar, så att 
inget viktigt glöms bort. 
Skapa ordning och reda i 
vardagen med en smidig 
familjekalender!

13 blad. Spiralbunden. Format: 250x350 mm.
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Oemotståndlig, svensktillverkad 
kola enligt klassiskt recept!

Gammaldags kola
300 gram läcker kola av förstklassiga 
råvaror och smak av grädde samt choklad 
med mint. Kolorna levereras i en tjusig 
presentask – låt den gå varvet runt när du 
har gäster på besök!

300 gram kola. Glutenfri. Innehåller laktos. 
Kan innehålla spår av mandel.

79:-

169:-

3

2
Nyttigare mellanmål,   
tilltugg och godis!

Smarta snacks
Håll energin på topp med snacks utan 
raffinerat socker, tillsatser och snabba, 
tomma kolhydrater! Många mår bra av 
att äta mindre och oftare. Det håller igång 
systemet och ger en jämn energinivå 
under dagens gång. Men naturligtvis är det 
viktigt att välja snacks som tillför krop-
pen något bra! I Smarta snacks bjuds vi 
på härliga och nyttiga recept på frukt, bär, 
fröer, grönsaker, nötter och andra natur-
liga godsaker.

128 sidor. 
Format: 208x260 mm.
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FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 189:-

Aromatiskt doftljus med trälock    
för längre varande doft
Doftljus med trälock:

Scandinavian Garden
Låt kropp och sinne slappna av till doften av blommande 
magnolior! Ett vackert doftljus i glaskupa för de stunder du 
behöver koppla av. Tänd doftljuset, tappa upp ett varmt bad och 
få ett välförtjänt och nästintill mediterande avbrott. En klockren 
julklapp till dig själv eller någon du bryr dig om!

160 gram paraffinvax. Brinntid: 35 tim. Storlek: 8 cm högt.

Den klassiska bakboken med    
allt du behöver!

Sju sorters kakor
Sju sorters kakor släpptes först år 1945 och har 
därefter med stor kompetens och varsam hand 
uppdaterats för att passa in i vår tid. Varje ny utgåva 
behåller det bästa från förr och uppdateras med nya 
favoriter och annat bra-att-veta. Här hittar vi mängder 
med tips för ett lyckat bak, fantastiska recept på kakor, 
tårtor, långpannefavoriter samt alternativ utan gluten, 
mandel och nötter. Dessutom finns en praktisk om-
vandlingstabell, baklexikon och tydligt register.

222 sidor. Inbunden. Format: 158x218 mm.

5

149:-
Ord. pris 164:-
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FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 129:-

189:-
Ord. pris 200:-

7

Lätta på trycket till 240 sidor  
snuskigt roliga historier

Dassbok -     
Full av humor…
Boken som levererar de fräckaste 
fräckisarna, dummaste citaten, 
fånigaste skämten och en himla 
massa onödiga fakta som du aldrig 
någonsin i ditt liv behövt eller 
efterfrågat. Alltså fantastiskt 
underhållande! Häng upp den på 
toaletten vettja och läs när du har 
en stund för dig själv. 
Oavsett hur unken situationen är 
så sätter Dassboken ett smil på 
läpparna!

240 sidor. Format: 120x135 mm.

6

Fortsättningen på David Sundins 
bästsäljande barnbokserie!

Boken som ABSOLUT 
inte ville bli läst
Håll tassarna borta från den här boken! Den 
vill ABSOLUT inte bli läst och kommer att dela 
ut elektriska stötar, vända upp och ned på 
textraderna och brottas med er! Uppföljaren 
till David Sundins succéböcker är fylld med my-
sig högläsning samt oändliga mängder skratt. 
Boken tvingar läsaren att fåna sig, rynka pannan 
samt kanske till och med något så utmanande 
som att säga något snällt. Det kommer att vara 
tungt, besvärligt och... alldeles, alldeles under-
bart roligt!

40 sidor. Inbunden. Format: 201x247 mm.

Fotograf: Stefan Tell
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Ta pärlpysslandet till nästa nivå!
Stora pysselboken:

Pärlor
Kreativa Karin är en av Sveriges största profiler 
inom pyssel och DIY. Med lekfulla projekt tar 
hon skapandet till nya nivåer! Boken är fylld med 
massor av färgglada pärlprojekt, tydliga steg för 
steg-bilder och tillhörande mönster som gör det 
lätt och roligt att skapa med pärlor. Här hittar du 
även material som är bra att ha, strykskola, tips 
på pärlförvaring samt råd om hur du skapar dina 
egna mönster!

128 sidor. Inbunden. Format: 220x275 mm.

8

FYNDPRIS

169:-
Ord. pris 209:-

Spela memory med Pippi Långstrump 
och hennes vänner!
Memo:

Pippi
Memory är ett roligt och lärorikt spel för de yng-
re barnen. Spelaren lyfter två brickor åt gången 
och om brickorna har samma motiv får spelaren 
en poäng. Det gäller att minnas vart respektive 
bricka låg så att man hinner plocka på sig flest 
par. Ett fartfyllt spel som tränar både minne 
och bildsinne!

32 st brickor i hård kartong med 16 olika motiv. 149:-

9
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Julberättelser, kryss och mycket mer!

Smålänningens jul 2022
Smålänningens Jul är en älskad jultidning med mycket 
historia. Tidningen utgavs för första gången år 1924 
och har sedan dess trollbundit läsare landet runt. 
I årets utgåva samlas julberättelser av kända författare 
som Vilhelm Moberg och Bernhard Nordh, artiklar om 
Carl Larsson, Jenny Nyström och andra konstnärer samt 
givetvis julkryss, tävlingar och tips till julbordet. En god 
och fröjdefull jul önskar Smålänningens Förlag!

40 sidor. Format: 235x325 mm.

89:-

10

April 2023
Namn

 1 Harald 
HervorLördag

 2 Gudmund
IngemundSöndag

 3 Ferdinand
NannaMåndag

 4 Marianne 
MarleneTisdag

 5 Irene 
IrjaOnsdag

 6 Vilhelm 
WilliamTorsdag

 7 Irma 
IrmelinFredag

 8 Nadja 
TanjaLördag

 9 Ottilia
OttoSöndag

10 Ingvar 
IngvorMåndag

11 Ulf 
YlvaTisdag

12 LivOnsdag

13 Artur 
DouglasTorsdag

14 TiburtiusFredag

15 Olivia 
OliverLördag

16 Patrik 
PatriciaSöndag

17 Elias 
ElisMåndag

18 Valdemar 
VolmarTisdag

19 Olaus
OlaOnsdag

20
Amalia 
Amelie
EmelieTorsdag

21 Anneli 
AnnikaFredag

22 Allan 
GlennLördag

23 Georg 
GöranSöndag

24 VegaMåndag

25 MarkusTisdag

26 Teresia 
TereseOnsdag

27 EngelbrektTorsdag

28 Ture 
TyraFredag

29 TykoLördag

30 MarianaSöndag

v.13

v.14

v.15

v.16

v.17

Palmsöndagen

2 Palmsöndagen, 5 Dymmelonsdagen, 6 Skärtorsdagen, 7 Långfredagen, Världshälsodagen - FN, 8 Påskafton, Romernas nationaldag, 9  Påskdagen, 10 Annandag påsk, 16 2 i påsktiden, 2130 i Ramadan, 22 Jordens dag,  
23 3 i påsktiden, Världsboks- och upphovsrättsdagen, 30  4 i påsktiden, Valborgsmässoafton, Konungens födelsedag. 

Dymmelonsdagen

Skärtorsdagen

Långfredagen

Påskafton

Påskdagen

Annandag påsk

3 i påsktiden

Jordens dag

Konungens födelsedag
4 i påsktiden 

2 i påsktiden

Valborgs-
mässoafton

Kvällen före resan till England. Akvarell, från Åt Solsidan, 1909. Dottern Lisbeth 
skall resa till sina kusiner i England och har på prov sin reseklänning på sig. 
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Augusti 2023
Namn

 1
Per Tisdag

 2 Karin 
Kajsa

Onsdag

 3
TageTorsdag

 4 Arne 
Arnold

Fredag

 5 Ulrik
AlrikLördag

 6 Alfons 
InezSöndag

 7 Dennis 
Denise

Måndag

 8 Silvia 
Sylvia

Tisdag

 9
Roland

Onsdag

10
LarsTorsdag

11
Susanna

Fredag

12
KlaraLördag

13
KajSöndag

14
UnoMåndag

15 Stella 
Estelle

Tisdag

16
Brynolf

Onsdag

17 Verner 
Valter

Torsdag

18 Ellen
LenaFredag

19 Magnus 
Måns

Lördag

20 Bernhard 
Bernt

Söndag

21 Jon
Jonna

Måndag

22 Henrietta 
Henrika

Tisdag

23 Signe
Signhild

Onsdag

24 Torsdag

25 Lovisa
Louise

Fredag

26
Östen

Lördag

27 Rolf
Raoul

Söndag

28 Fatima
LeilaMåndag

29 Hans 
Hampus

Tisdag

30 Albert 
Albertina

Onsdag

31 Arvid
Vidar

Torsdag

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

Bartolomeus

6 9 e. trefaldighet, 7 Kräftpremiär, 8  Drottningens namnsdag, 13 10 e. trefaldighet, 17 Surströmmingspremiär, 20 11 e. trefaldighet, 27 12 e. trefaldighet.

Drottningens namnsdag

9 e. trefaldighet

Surströmmingspremiär

11 e. trefaldighet

12 e. trefaldighet

10 e. trefaldighet

Kräftpremiär

Stugan. Akvarell, ur Ett hem, 1890 - 1899. Stugan Lilla Hyttnäs i byn Sundborn i 
Dalarna blev 1888 Karin och Carl Larssons bostad. Tillsammans skapade de här ett 
personligt hem präglat av ett gemensamt intresse för konst och design.
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Juni 2023
Namn

 1 Gun
GunnelTorsdag

 2 Rutger 
RogerFredag

 3 Ingemar 
GudmarLördag

 4 Solbritt 
SolveigSöndag

 5 BoMåndag

 6 Gustav 
GöstaTisdag

 7 Robert 
RobinOnsdag

 8 Eivor
MajvorTorsdag

 9 Börje 
BirgerFredag

10 Svante 
BorisLördag

11 Bertil 
BertholdSöndag

12 EskilMåndag

13 Aina 
AinoTisdag

14 Håkan 
HakonOnsdag

15 Margit 
MargotTorsdag

16 Axel 
AxelinaFredag

17 Torborg 
TorvaldLördag

18 Björn
BjarneSöndag

19 Germund 
GörelMåndag

20 LindaTisdag

21 Alf 
AlvarOnsdag

22 Paulina 
PaulaTorsdag

23 Adolf 
AliceFredag

24 Lördag

25 David
SalomonSöndag

26 Rakel 
LeaMåndag

27 Selma
FingalTisdag

28 LeoOnsdag

29 Peter
PetraTorsdag

30 Elof
LeifFredag

v.22

v.23

v.24

v.25

V.26

Johannes Döparens dag
Midsommardagen

4 Heliga trefaldighets dag, 5 Danmarks grundlagsdag, Världsmiljödagen - FN, 6  Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag, 8 Världshavsdagen - FN, 11 1 e. trefaldighet, 17 Islands nationaldag, 18 2 e. trefaldighet, 
21 Sommarsolståndet, 23 Midsommarafton, 24  Midsommardagen, Johannes Döparens dag, 25 Den helige Johannes Döparens dag.   

Islands nationaldag

Sommarsolståndet

Sveriges nationaldag

Världshavsdagen

Den helige Johannes
Döparens dag

Danmarks grundlagsdag

Heliga trefaldighets dag

1 e. trefaldighet

Midsommarafton

2 e. trefaldighet

Vikingatåg i Dalom. Akvarell, 1900. Här har Carl Larsson målat alla sju barnen. Ulf 
ror, Pontus i fören, Brita sitter ned, Lisbeth öser ur vatten, Kersti känner på vattnet 
och äldsta dottern Suzanne sitter i aktern och håller yngste brodern Esbjörn i famnen.
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Almanacka fylld med vackra målningar

Carl Larsson     
Planeringsalmanacka 2023
På varje blad finns en omtyckt målning av Carl Larsson 
(1853-1919), en av Sveriges mest berömda och folkkära 
konstnärer. Den tidlösa stilen i hans målningar känns 
lika aktuell idag som för 100 år sedan och gör detta 
till en mycket hemtrevlig almanacka som gärna hängs 
upp på väggen. Håll reda på möten, födelsedagar och 
andra aktiviteter med en trevlig almanacka!

13 blad. Spiralbunden. Format: 250x410 mm.

11

FYNDPRIS

109:-
Ord. pris 154:-
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6-pack

6-PACK

169:-

Stilrena strumpor till vardag och fest

Svarta strumpor 6-pack
Sex par klassiska och diskreta strumpor 
som passar både fin- och vardagsskon. 
Strumporna är märkta med ÖKO-tex vilket 
säkerställer att de är fria från skadliga tillsatser. 
Fabrikerna följer BSCI och arbetar för bra 
arbetsförhållanden.

Material: 73% kammad bomull, 25% polyester och 2% elastan.

   Storlek 36/40

   Storlek 41/45

13
14

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 259:-

Fotograf: Annika Marklund

Fristående fortsättning på   
Polcirkeln!
Liza Marklund:

Kallmyren
Flickan hade sedan länge slutat skrika och 
myror kröp ur hennes mun. Men när hund-
förare Petterson lyfte henne hördes ett 
kvidande läte. Stenträsk, 1990. Lappen på 
köksbordet: ”Älskade, jag plockar lite hjortron. 
Markus är hos Karin”. Mörkret föll, men Helena 
och babyn kom inte hem. Suset av tusentals 
blodsugande flygfän vägledde räddningstea-
met och barnet överlevde. Men inte Helena. 
Hon förblev försvunnen och Kallmyren hennes 
grav. Trettio år senare får sonen Markus ett 
brev. Handstilen är bekant. Den är Helenas.

Ca 370 sidor. Inbunden. Format: 140x215 mm.

12



9

Visp, pensel och slickepott!

Köksredskap i silikon
Tre attiraljer till dina äventyr i köket - gjorda i silikon och 
med handtag i trä. Den smakfulla designen gör att de 
passar in i alla hem och tack vare det värmetåliga silikonet 
används de inte bara vid bakbordet, utan även i varma stek-
pannor och kastruller. Den mjuka ytan skadar inte teflon 
eller liknande beläggningar. Perfekta för både middagar, 
desserter och bakande!

Visp, pensel och slickepott i silikon och trä.

15

FYNDPRIS

139:-
Ord. pris 169:-

Enkla bakrecept för alla barn!

Barnens bästa bakbok
Barnens bästa bakbok är full av recept på goda 
och lättlagade bakverk, mellanmål och luncher. 
Recepten är utformade så att barnen kan göra 
det mesta på egen hand – med tydliga bil-
der och steg-för-steg-anvisningar. Låt barnen 
upptäcka köket och allt spännande det har att 
erbjuda!

33 sidor. Spiralbunden. 
Format: 220x300 mm.

16

179:-
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Gör rent med giftfria medel som citron,  
ättika och bikarbonat!

Städglädje med   
Marléne Eriksson
Marléne Eriksson, känd från TV4:s Nyhetsmor-
gon och P4 Extra, är en riktig städguru. Här ger 
hon oss tipsen vi behöver för att få hemmet ski-
nande rent. Städningen gås igenom rum för rum 
och vi lär oss vad som bör göras varje dag, vecka 
och månad. Lär dig att tackla damm, kvalster, 
hemmets 10 värsta snuskfällor, envisa fläckar och 
oönskad lukt. Dessutom får du nyttiga råd om 
städprylar och hur du vårdar hemmet och dina 
saker. Allt för ett fint hem att leva och umgås i!

126 sidor. Format: 174x246 mm.

17

Praktiskt diskställ med   
många funktioner!

Hopfällbart diskställ
Det här smarta diskstället på 47 x 28 cm kan 
användas på många olika sätt. Rulla ut det 
över diskhon för att torka middagens disk. Eller 
använd för att skölja frukt och grönsaker, som 
en extra yta för varma pannor vid middags-
bjudningen, eller bara som en förlängning 
av diskbänken. Vips har du en ny yta 
att använda. Och mellan 
användningarna rullas 
det enkelt ihop och 
placeras i kökslådan!

Hopfällbart diskställ i rostfritt stål. 
Mått: 470x280 mm. FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 229:-

18

179:-
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20

Fina armband och hårspännen i lera!

Skapa smycken:
Modellera och tillbehör
Pysselask med 60 gram modellera i glada färger, 3 st 
armband, 4 st hårspännen och pinne att forma med. 
Låt barnen göra sina egna färggranna smycken, kanske 
till sig själva eller för att ge bort i present. Modelleran är 
elastisk, lätt att forma, torkar i luften, smutsar inte ned 
händerna och ligger i förslutningsbara burkar.

60 gram glutenfri och dermatologiskt testad modellera. 
3 armband, 4 hårspännen och 1 verktyg i plast. 
Kartongstorlek: 180x230 mm. 
Rekommenderad från 3 år. 189:-

98:-

19

Läs sagan och tryck på knappen  
för att höra traktorn!
Bok med ljud:

Den gröna traktorn
Upplev en dag på bondgården tillsammans 
med den gröna traktorn! På bondgården 
finns alltid massa spännande saker att göra 
och uppleva, och i denna gulliga pekbok kan 
småbarnen följa den glada gröna traktorn i 
dess dagliga äventyr. Låt barnen trycka på 
knappen och höra hur traktorn brummar!

8 sidor. Inbunden. Format: 182x182 mm.

Brum brum!
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189:-

FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 189:-

Smakrika middagar från   
världens alla hörn
Zeina Mourtada:

Veckans matsedel
Zeina Mourtada, känd från sin blogg Zeinas 
Kitchen och medverkan i TV, bjuder på härlig 
mat som fungerar i vardagen! I boken finner 
du middagar med relativt korta tillagningstider 
och praktiska veckomenyer att luta sig mot när 
tid och fantasi tryter. Njut av bl.a. thai-köttbullar 
med jordnötssås, chicken tinga tacos, kubansk 
köttfärslimpa, mexikansk tomatsoppa och persisk 
kycklinggryta. Här finns nya favoriter samt flera av 
Zeinas receptsuccéer ifrån bloggen!

171 sidor. Format: 202x267 mm.

Underlägg för grytor, kastruller, 
kaffekannor mm!

2 st grytunderlägg
Två grytunderlägg med snygga motiv – lika 
klassiska som de är moderna. Underläggen 
piffar till matbordet lite extra och har en 
undersida av kork som inte skadar bordens 
ytor. Perfekta till te- och kaffekannan, 
soppskålen, grytan och mycket mer. 
Superfina grytunderlägg till 
kanonpris!

2 st grytunderlägg i MDF och kork. Format: 23,5 cm i diameter.

121

Kycklingshawarma 
    eller fajitas i långpanna

Av samma recept kan du göra två helt olika rätter. Om du kryddar med shawarmakrydda får du kycklingkebab som du kan servera med klassika kebabtillbehör. Och med fajitakrydda serverar du det hela med klassiska tacotillbehör. Hela rätten sköter sig själv – bara lägg allt på en plåt och skjuts in i ugnen! Shawarmakrydda kan du hitta färdigmixad i butiker som säljer produkter från Mellanöstern, eller så kan du göra egen mix. Fajitakrydda fi nns på hyllan med tacoprodukter.

600 g kycklingbröstfi lé eller oumph
3 paprikor (gärna olika färger)
2 rödlökar 

3 vitlöksklyftor

saften från 1 lime

ca 2 msk shawarmakrydda 
eller 1 påse fajitakrydda, ca 28 g

½ tsk salt

2 krm svartpeppar 
3 msk rapsolja 

SHAWARMAKRYDDA
½ msk malen spiskummin
½ msk vitlökspulver
2 t sk malen koriander
2 tsk paprikapulver
½ tsk malen kardemumma
½ tsk malen gurkmeja
½ tsk malen kanel
½ tsk svartpeppar
½ tsk cayennepeppar
2 krm malen kryddnejlika

GÖR SÅ HÄR. Sätt ugnen på 200 grader. Strimla kyckling (eller oumph), paprika och lök. Finhacka vitlöken. Lägg alltsammans i en ugnsform. . Ringla över limesaft och krydda med shawarma- eller fajitakrydda , salt och peppar. Ringla över oljan och blanda ordentligt.. Tillaga mitt i ugnen i cirka 25 minuter, eller tills kycklingen är genomstekt. Servera shawarmakycklingen med pitabröd, kebabsås och grönsaker eller fajitakycklingen med klassiska tacotillbehör.

4
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Mücver

Mücver är de godaste zucchinibiff arna jag någonsin har ätit. 

För att lyckas med zucchinibiff ar bör du använda en fast och späd 

zucchini. Jag upplever att ju större en zucchini är, desto mer vätska 

innehåller den. Tricket för att få biff arna att hålla ihop vid stekning 

är att göra dem lite maffi  ga, inte några smala tunna biff ar – lägg 

gärna en rejäl klick smet i stekpannan och stek på medelvärme. 

Den kalla limesåsen är min storasysters specialitet. 

Hon påstår bestämt att den passar till allt, och jag håller med! 

Fräsch, syrlig, krämig med krispigt tuggmotstånd. 

800 g fast zucchini 

1 tsk + ca ½ tsk salt

2 salladslökar

150 g fetaost

1 dl fi nhackad dill

½ dl fi nhackad färsk persilja

2 ägg

ca 1 dl vetemjöl

½ tsk malen spiskummin

 2 krm svartpeppar

olja till stekning

FATOMAS LIMESÅS

1 tomat

½ gurka

1 röd paprika

1 liten bit röd chili

½ rödlök

3 dl turkisk yoghurt

1 msk fi nhackad färsk mynta

saften från 1 lime

½ tsk salt

SERVERING 

kokt matvete

GÖR SÅ HÄR

. Börja med såsen. Skär grönsaker och chili i små tärningar. 

Finhacka rödlöken. Blanda alla ingredienser i en skål och låt 

stå och gotta sig i kylen en stund före servering.

. Riv zucchinin till biff arna grovt och blanda med 1 tesked salt. 

Lägg alltsammans i en sil och låt stå i 20 minuter. Pressa med 

händerna ut så mycket vätska som möjligt ur zucchinirivet och 

lägg sedan zucchinin i en bunke. ( Ju mer vätska du får bort, 

desto mindre mjöl behöver du tillsätta.) 

. Finhacka salladslöken, smula fetaosten och blanda ner i bunken 

tillsammans med resten av ingredienserna. Var försiktigt med 

saltet, smaka dig fram. Du kommer eventuellt behöva tillsätta 

lite mer mjöl beroende på hur mycket vätska du har fått bort ur 

zucchinin. Smeten ska vara lite kladdig. Börja steka direkt.

. Hetta upp olja i en stekpanna och lägg i fl era klickar med smet. 

Platta försiktigt till klickarna och stek på medelvärme tills biff arna 

har fått fi n färg, 3–4 minuter på varje sida. Använd inte för hög 

värme, då blir de snabbt färdigstekta på ytan men råa i inuti. 

. Servera med matvete och Fatomas limesås.

TURKISKA ZUCCHINIBIFFAR MED FATOMAS LIMESÅS

Lika goda nystekta 

och varma som kalla!

4

I_Zeina_VeckansMatsedel_FINAL.indd   70

I_Zeina_VeckansMatsedel_FINAL.indd   70

2020-06-30   14:44
2020-06-30   14:44 I_Zeina_VeckansMatsedel_FINAL.indd   71

I_Zeina_VeckansMatsedel_FINAL.indd   71

2020-06-30   14:44
2020-06-30   14:44

I_Zeina_VeckansMatsedel_FINAL.indd   144

I_Zeina_VeckansMatsedel_FINAL.indd   144

2020-06-30   14:47
2020-06-30   14:47

145

Fisk en papillote

Fisken blir så saftig när man virar in den i bakplåtspapper med goda 

tillbehör. Det känns också lite festligt att få sitt eget paket med fi sk 

serverat. Har du barn som är skeptiska till fi sk kan detta vara ett 
roligt sätt att väcka deras intresse! Låt dem göra sina egna paket 

som de kan fylla med grönsaker och kryddor som de gillar. Servera 

tillsammans med kokt ris, potatis, matvete eller bulgur.
Fiskpaket passar lika bra till vardags som till fest. När det är 

grillsäsong kan du slänga fi skpaketen på grillen – byt då bara ut 
bakplåtspapperet mot grillfolie. 

4 portionsfi léer av, torsk, sej, gös eller lax, totalt ca 600 g 
12 färsk- eller mandelpotatisar2 morötter eller 1 knippe grön sparris1 liten bit purjolök

1 citron

VITLÖKSSMÖR
50 g rumsvarmt smör
2 pressade vitlöksklyftor
½ dl fi nhackad färsk persilja
1 tsk fi nrivet citronskal 
½ tsk salt 
2 krm svartpeppar

GÖR SÅ HÄR. Sätt ugnen på 225 grader. Börja med att blanda alla 
ingredienser till vitlökssmöret. Rör ihop till ett jämnt 
kryddsmör.. Skär potatisen i skivor (behöver ej skalas). Skala morötterna 

och skär i dem slantar. Koka alltsammans i vatten i cirka 
3 minuter, eller tills de har mjuknat en aning. Häll av vattnet. 

. Strimla purjolöken och skär citronen i skivor. Fördela 
grönsakerna på fyra bakplåtspapper (ungefär lika stora som 
en ugnsplåt) och lägg fi sken ovanpå. Klicka ut vitlökssmör 
på fi sken, toppa med citronskivor och vik ihop till paket. 
Ugnsstek paketen på en plåt mitt i ugnen i cirka 15 minuter, 
eller tills fi sken är genomstekt.

4 OLIKA FISKPAKET

Så smidigt med hela middagen i färdiga paket! Här tipsar jag om fyra 
varianter.

4

VARIANT 1: GRÖNSAKER OCH VITLÖKSSMÖR
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Fotograf: Lennart Weibull

Fotograf: Ulrika Ekblom
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169:-
Ord. pris 229:-

Ladda mobilen utan att ansluta sladd!*

Trådlös laddare
Om din mobiltelefon kan laddas trådlöst är en trådlös laddare 
ett måste! Anslut laddaren till en USB-kontakt och vips har du en 
supersmidig laddningsstation hemma eller på arbetsplatsen. Lägg 
bara din telefon ovanpå laddningsplattan så börjar batterinivån 
att ticka uppåt. Laddningstiden är något längre än via vanlig sladd 
men snabb nog.

*OBS! Innan du beställer – kontrollera att din telefon kan laddas trådlöst!

Huskatt

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52

26 27 28 29 30 31 1

1

2 3 4 5 6 7 8

2

9 10 11 12 13 14 15

3

16 17 18 19 20 21 22

4

23 24 25 26 27 28 29

5

30 31 1 2 3 4 5

Januari 
2023

 

 Staffan Johan Benjamin Natalie Set Sylvester 
 

 Svea Alfrida Rut Hannele Baltsar Augusta Erland 

 Gunder Sigbritt Jannike Fridolf Knut Felicia Lorentz 

 Helmer Tony Hildur Henrik Sebastian Agneta Viktor 

 Freja Erika Pål Boel Göta Karla Diana 

 Gunhild Joar Maximilian 
 Hjördis Anselm Agda 

 Stefan Johannes 
 Natalia Abel 

 
 

  Alfred 
 Hanna Melker August 

 

 Gunnar Sigurd Jan Frideborg 
 Felix Laura 

 Hjalmar Anton Hilda Henry Fabian Agnes Vincent 

 Frej 
 Paul Bodil Göte Karl 

 

 Gunilla Ivar Max 
 Disa Ansgar Agata 

Trettondagsafton

1 e. trettonded.

2 e. trettonded.

Konungens
namnsdag

3 e. trettonded.

Nyårsafton Nyårsdagen

Tjugondedag jul

Värnlösa 
barns dag

Kasper

Trettondedag jul

4 e. trettonded.

Kyndels-
mässodagen

Kyndels-
mässodagen

Förintelsens 
minnesdag 
FN

Annandag Jul

Brittisk långhår

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
48

27 28 29 30 1 2 3

49
4 5 6 7 8 9 10

50
11 12 13 14 15 16 17

51
18 19 20 21 22 23 24

52
25 26 27 28 29 30 31

1

1 2 3 4 5 6 7

 Astrid   Anders Oskar Beata Cornelia 

 Barbara  Nikolaus Angela   Malin 

 Daniel Alexander  Sten    

   Israel  Natanael   

  Stefan Johannes  Natalia Abel  

   Alfred  Hanna Melker August 

 Asta Malte Sune Andreas Ossian Beatrice Lydia 

 Barbro Sven Niklas Angelika Virginia Anna Malena 

 Daniela Alexis Lucia Sixten Gottfrid Assar Stig 

 Abraham Isak Moses Tomas Jonatan Adam Eva 

  Staffan Johan Benjamin Natalie Set Sylvester 

  Svea Alfrida Rut Hannele Baltsar Augusta 

Nobeldagen

Drottningens
födelsedag

Nyårsafton

Luciadagen

1 i advent

2 i advent

3 i advent

Vinter-
solståndet

Julafton

December
2023

Juldagen

Finlands 
självständighetsdag

Värnlösa 
barns dag Söndagen 

e. jul

1 e. trettonded.

Kasper

Trettondagsafton Trettondedag jul

Väggalmanacka 2023. Brafö AB, Forumvägen 14, 131 53 Nacka

4 i advent

Nyårsdagen

Annandag jul

Somali

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35

28 29 30 31 1 2 3

36
4 5 6 7 8 9 10

37
11 12 13 14 15 16 17

38
18 19 20 21 22 23 24

39
25 26 27 28 29 30 1

40

2 3 4 5 6 7 8

 Fatima Hans Albert Arvid Sam Justus Alfhild 

  Adela Lilian Kevin Alma Anita Tord 

 Dagny Åsa  Ronja Sigrid Dag Hildegard 

   Elise  Maurits Tekla Gerhard 

  Enar Dagmar Lennart Mikael  Ragnar 

 Ludvig Evald Frans  Jenny Birgitta  

 Leila Hampus Albertina Vidar Samuel Justina Alva 

 Gisela Heidi Lilly Roy Hulda Annette Turid 

 Helny Åslög  Sture Ida Siri Daga Magnhild 

 Orvar Fredrika Lisa Matteus Moritz Tea Gert 

 Tryggve Einar Rigmor Leonard Mikaela Helge Ragna 

 Love Osvald Frank Bror Jennifer Britta Nils 

15 e. 
trefaldighet

Höstdag-
jämning

Den helige
Mikaels dag

13 e. 
trefaldighet

14 e. 
trefaldighet

16 e. 
trefaldighet

September
2023

Internationella 
fredsdagen
FN

Mickelsmäss

Kanelbullens dag Tacksägelse-
dagen

Internationella 
barndagen 

Almanackan med de    
sötaste kattungarna!

Söta kattungar  
Väggalmanacka 2023
Sätt ett leende på läpparna varje dag med 
denna oemotståndliga almanacka. Här finns 
namnsdagsregister, helgdagar, gott om utrym-
me för egna anteckningar och givetvis massor av 
fina bilder på fluffiga och sockersöta kattungar. 
En given julklapp till kattälskaren!

13 blad. Spiralbunden. Format: 224x320 mm.

24

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 144:-



  
Mjuk och ljuvlig lakrits!

Lakrits
Sverige är fyllt av lakritsälskare, bland 
andra vi på Bra Förlag. Därför har vi tagit 
fram två ruskigt goda lakritsblandningar, 
en sötare och en salt. Lakritsen är till-
verkad på hantverksvis av Brunberg i 
Finland, vilka har gjort lakrits sedan 1932. 
Lakritsen har en fyllig smak, fast konsis-
tens och läcker glans. 250 gram super-
god, mjuk lakrits i fin förpackning!

250 gram. Laktosfri. Innehåller gluten.

   Sötlakrits

   Saltlakrits

25
26

109:-

14

Fascinerande historieläsning    
av Dick Harrison!
Dick Harrison:

Stormakten växer fram
År 1612 var Sverige omgivet av fiender. Ekonomin 
var urusel och befolkningen led av utskrivningar och 
härjningar. Tjugo år senare hade scenariot förändrats 
fullständigt. Från att ha varit ett av Europas svagaste 
riken hade Gustav II Adolf, lejonet från Norden, förvandlat 
Sverige till en militär gigant. Trots att kungen stupar vid 
Lützen redan 1632 har han inlett en framgångssaga som 
ska vara i tre decennier. Med blick för både enskilda öden 
och storpolitiska perspektiv berättar Dick Harrison om 
när Sverige var som störst.

160 sidor. 140x210 mm.
FYNDPRIS

179:-
Ord. pris 259:-

27

Fotograf: Hans Jonsson
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139:-

28

29

FYNDPRIS

129:-
Ord. pris 164:-

Bjud dig själv eller en vän   
på lyxiga bad

3 st badbomber
Ett varmt bad efter en intensiv vecka 
gör under för både kropp och själ – 
och med ett par badbomber blir det 
ännu bättre! Förvandla nästa badtillfälle 
till ett meditativt spa med ljuvliga dofter 
och vackra pastellfärger. Kryp ned i 
badkaret, lägg i en badbomb 
och slut ögonen. Snart känner 
du hur vardagens måsten 
släpper taget och hur friden 
infinner sig.

3 st badbomber à 70 gram. Doft av lilja, citron och persika. 
Mått: ca 5 cm i diameter.

Gör huden extra len och mjuk
Saltskrubb 280 g:

Green Tea
En fin förpackning saltskrubb  med vegetabiliska 
oljor som lämnar huden mjuk och väldoftande. 
Perfekt i samband med en dusch eller ett varmt bad. 
Ta lite saltskrubb i handen och massera din hud. 
Massagen stimulerar blodcirkulationen medan havs-
saltet avlägsnar smuts och döda hudceller. Skölj av 
med vatten och avsluta gärna med en mjukgörande 
kräm för ett extra lyxigt resultat. En upplevelse för 
kropp och sinne!

280 gram saltskrubb med vegetabiliska oljor.
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 Rätter och menyer från en av  
 Sveriges mästerkockar!

Myllymäkis menyer:
Vår, sommar, höst, vinter
Tommy Myllymäki är en mästare på att omvandla 
sin erfarenhet i de bästa krogköken till recept som 
passar hemmaköket. Denna gång har han satt ihop 
drygt 100 recept utefter årets säsonger. Recepten är 
inte onödigt krångliga, men kompromissar inte med 
smaken. Välj bland två- och trerättersmenyer eller 
plocka ihop en egen – t.ex. pilgrimsmusslor med 
pumpapuré, stekt ankbröst med cashewnötter och 
bakad ananas med lakrits.

223 sidor. Inbunden. Format: 215x275 mm. 279:-
Ord. pris 299:-

30

Fotograf: Björn Ceder

Servera vin och annat gott i   
en prydlig glaskaraff

Vinkaraff 1,2 liter
Den här fina karaffen går att använda till mycket. 
Dess utformning är till för att dekantera vin – 
alltså att lufta vinet så att aromerna får chans att 
utvecklas – men givetvis passar den lika bra till 
en läskande drink en varm sommardag, mid-
dagens bubbelvatten eller som vacker blomvas. 
Dekantera vin, servera bag-in-box på trevligare 
vis eller få en vacker vas till blombuketterna!

Karaff i glas. 
Volym: 1200 ml. 289:-

31
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269:-
Ord. pris 299:-

Fem roliga sällskapsspel    
för hela familjen!

Pippis sjörövarspel
I denna presentask finns spelen Matador, 
Sjörövarfia, Domino, Plockepinn och Sjörövar-
pippi. I Matador får du följa med på äventyr längs 
vägen mot mål, och Sjörövarfia är ett klassiskt Fia-
spel men i Pippis värld. Här finns också Domino 
med både bilder och siffror, ett klassiskt Plock-
epinn och slutligen Sjörövarpippi, där den 
som sitter med sjörövarkortet 
på hand förlorar när spelet 
är slut!

Storlek: 175x265 mm. Innehåller hopvikt dubbelsidigt 
spelbräde, kortlek, tärning, plockepinn, 8 spelpjäser 
och 28 dominobrickor.

FYNDPRIS

119:-
Ord. pris 139:-

32

Nu blir det ännu   
roligare att lära sig 
läsa, skriva och räkna!
Två pysselböcker:

Vi lär oss
Med dessa två pysselböcker 
får barnen på ett pedago-
giskt och lekfullt sätt bekan-
ta sig med siffror och bok-
stäver, där grundprincipen 
är repetition för att förstå 
samband. Här finns lätta 
skrivövningar, räkneexempel 
och massor av roliga bilder 
att färglägga. En kul och 
stadig grund inför 
skolstarten!

32 + 32 sidor. Format: 210x297 mm.

33
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Slipp torra händer med två 
lyxiga handkrämer

2 st handkrämer
En vacker presentförpackning med 
två mjukgörande och behagligt 
doftande handkrämer. Båda handkrä-
merna innehåller sheasmör som är 
känt för sina skyddande egenskaper 
och gör händerna extra mjuka. En 
jättefin present till dig själv eller 
någon du tycker om!

Förpackning: 10,2x13x3 cm.
Handkräm 1: Lavender & White Tea, 30 ml.
Handkräm 2: Wild Flower & Lotus, 30 ml.

34

FYNDPRIS

129:-
Ord. pris 154:-

Prydligt set med tillbehör för vackra naglar 
och nagelband

Manikyrset 
Klipp med sax, snygga till med fil och pincett samt fixa 
nagelbanden med medföljande nagelbandspetare och 
mer. Tillbehören kommer i en snygg liten väska som håller 
allt på plats. Få vackra och skinande naglar på nolltid!

Innehåller nagelsax, pincett, nagelfil, nagelrensare, 
nagelbandspetare och 2 st nagelklippare.

149:-

35
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36

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 259:-

Uppföljaren till fjolårets    
deckarsuccé, Box!
Camilla Läckberg & Henrik Fexeus:

Kult
När en liten pojke försvinner från en förskola 
i Stockholm sätts polisinspektör Mina Dabiri 
med kollegor åter på prov. De hittar likheter 
med en tidigare barnkidnappning som slutade 
riktigt illa, och allt pekar på att fler barn kommer 
försvinna. Mina inser att de har med livsfarliga 
krafter att göra och tar för första gången på två 
år kontakt med mentalisten Vincent Walder. Men 
klockan tickar och när de mest skyddslösa blir 
offer – vem kan då rädda dem?

350 sidor. Inbunden. Format: 159x232 mm.

Fotograf: Elisabeth Toll

198:-

37
Vilda djur från  
världens alla hörn
Pussel 1000 bitar:

Vilda djur
Det här fina pusslet inne-
håller många av världens 
mest häpnadsväckande 
djur. Allt eftersom att 
bitarna hamnar på plats 
upptäcker du björnar, 
lejon, giraffer, flamingos, 
pandor och många andra 
arter som du säkerligen 
inte såg när du tittade 
på omslaget. Ett härligt 
pussel att lägga tillsam-
mans med familjen!

1000 bitar. Format: 680x480 mm.
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98:-

98:-

24 st vattenfärger och pensel

Vattenfärgslåda 
med pensel
En perfekt start för alla som vill börja 
måla! Med vattenfärg kan både nybörjare 
och proffs måla fina konstverk. Den här 
färglådan innehåller 24 färger, vilka enkelt 
blandas ihop för fler färgkombinationer. 
Lägg även till mer vatten för mildare och mer 
transparenta toner. Enkelt, roligt och fint!

24 st vattenfärger och 1 st pensel. Storlek: ca 155x215 mm. 
Rekommenderad från 3 år.

38

20 st förtrollande affischer att färglägga!
Färglägg och skapa:

Magiska enhörningar
Fin målarbok med extra tjocka sidor – för vattenfärg, 
akvarell, tusch och vanliga färgpennor. Färglägg de 
vackra och rikt detaljerade illustrationerna och häng 
upp dem på väggen för att skapa din alldeles egna 
ateljé. Du kommer utan tvekan att känna dig som en 
riktig konstnär!

40 sidor. Format: 210x297 mm.

39
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189:-

Sticksuccén fortsätter med    
inredningsdetaljer för hemmet!

Vildmarksstickning
Linka Neumann är känd för sina vackra stickmönster. 
Hennes tredje bok innehåller över 25 stickprojekt 
med fina inredningsdetaljer för hemmet.  Här finner 
du bl.a. mönstrade kuddar, varma plädar och dekorati-
va bonader. Linka inspireras av traditioner och naturen 
och skapar egna mönster med karakteristiska färgkom-
binationer och modern touch. Projekten stickas med 
norska och isländska ullgarner, för ett slitstarkt, håll-
bart och vackert hem.

176 sidor. Inbunden. Format: 195x250 mm.
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FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 249:-

Ljuvlig doftolja i fin presentförpackning
Doftolja 100 ml:

Cherry Blossom
Sprid väldoft i hemmet och för tankarna till ett 
avslappnande spa. En fin förpackning med 100 
milliliter aromatisk doftolja samt 8 doftpinnar i trä. 
Placera en eller flera pinnar i oljan och njut av en 
blommig och våraktig doft inspirerad av det vackra 
japanska körsbärsträdet Sakura. Ju fler pinnar desto 
starkare doft. Utomordentlig i både badrum, var-
dagsrum och sovrum!

100 ml doftolja. 8 doftpinnar.
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Bb

Blott hattifnatt på hattifnatt
i båtar färdas dag som natt
blint blickande mot havets slut
som bleka spöken ser de ut.
De längtar alltid bort men vart?
Och nu blir hela himlen svart.
Nu kommer åskan BLIXT och BRAK
det hörs ett hattifnattiskt sprak!
Men ojdå – boken luktar bränt!
(De är elektriska som känt.)
Besynnerligt, men vet du vad?
Det är nog bäst att byta blad.

Kk

Kvickt skrinnar här i kraftig brisvår Lilla My på havets ismed köksknivar som skridskobladdå kommer vårens kanonad.Det knallar kusligt, havets takblir krossat, klyvs till tusen �akEn katastrof! För sent att �y!Men på ett �ak står Lilla My med håret som en ilsken brandoch viftar kaxigt med sin hand:”Stick knäppa vågor, visste niatt jag är lika bitsk som ni?”

Qq

”En quasi quadrus, jo minsann!”

Hemulen ropar: ”Se så grann!

Fru O:s kusin med kurvig svans

Ett forskningsrön, en sällsam chans.”

Hemulen jagar i sin kjol

helt varm av iver och av sol

för Q är just det exemplar

som gör hans bokstavssamling klar.

”I vetenskapens namn kom hit,

min lön för nitisk samlar�it!”

Vårt Q �yr undan håven men

till vilken bokstav går vi sen?

Öva ABC tillsammans med Mumintrollen!

Mumindalens alfabet
I denna färgsprakande ABC-bok träffar vi Mumin-
trollen och lär oss alfabetet. Varje uppslag be-
handlar en bokstav, med fina illustrationer ur Tove 
Janssons originalverk och dikter på rim av barnboks-
författaren och poeten Annika Sandelin. Barnen 
tas på ett språkligt äventyr där de får vända, vrida, 
smaka och känna på hur bokstäverna kan användas. 
En modern klassiker som passar för högläsning!

64 sidor. Inbunden. Format: 216x260 mm.
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FYNDPRIS

189:-
Ord. pris 229:-

Att vakna arla i april
att andas vårluft, finnas till
att smeka armens sammetshud
och höra vårens alla ljud.
Allt är så nytt och underbart
när Snorkfröken har sovit klart …

Finurliga experiment för årets   
alla dagar!

365 experiment   
för nyfikna barn
Låt barnen göra vetenskapliga upptäckter 
var dag med enkla och lärorika experiment! 
Hur ser DNA ut och hur blir regnbågar till? 
Barnen kan hitta svaren genom att utföra 
uppdragen i denna bok. Dela upp ljus i flera 
färger med hjälp av glas och papper, gör mat 
åt fåglar och insikter, se hur celler växer och 
krymper med hjälp av morötter i saltat vatten 
m.m! Experimenten kräver få förberedelser 
och sällan några specialmaterial.

128 sidor. Spiralbunden. Format: 250x277 mm.

249:-
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FYNDPRIS

498:-
Ord. pris 589:-

Fräscha upp köket med 
snygga knivar!

Knivset
Fem moderna köksknivar i 
rostfritt stål och en skalare 
som bonus! Knivarna kommer 
i fem olika storlekar och passar 
hela familjens behov. Knivarna 
ligger stadigt i handen och 
deras karbondesign ger dem 
en modern känsla. Knivsetet 
levereras i en praktisk och fin 
presentask – perfekt som jul-
klapp till hushållet, landstället, 
släkt eller goda vänner!

5 knivar + 1 skalare.

Kokboken med fokus på de  
smakrikaste köttbitarna

Steak House
Bli en amerikansk mästerkock och återskapa 
känslan av ett Steak House hemma i köket! 
Här finns recept på möra biffar, saftiga filéer 
och passande tillbehör. Läsaren lär sig att be-
mästra det amerikanska styckningsschemat; 
vad som är vad bland alla de typiska bitarna 
som rib eye, sirloin, tenderloin och flank samt 
alla deras svenska motsvarigheter. Recepten 
är dessutom anpassade för både grill och spis 
så att du slipper oroa dig för vädret!

124 sidor. Inbunden. 
Format: 201x248 mm. 169:-
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169:-

Uppföljaren till succéboken Vego 
på 30 minuter!

Mera vego på   
30 minuter
Här är kokboken för dig som vill äta mera 
grönt och få fler recept på snabba rätter 
som funkar året om. Boken bjuder på 100 
nya lakto-ovo-vegetariska och veganska 
recept med det där lilla extra i smaken som 
gör att du vill laga dem om och om igen. I 
kapitlen Cut corners, Comfort food, Sallad-
ish och Frunch ryms grytor, pizza, pasta, 
sallader, bowls, röror och mycket mer. Det är 
snabbt, lättlagat och smakrikt med inspira-
tion från hela världen!

176 sidor. Format: 175x220 mm.

46

Fotograf: Lennart Weibull

Heltäckande filt med  
ärmar och ficka!

Mysfilt med 
ärmar
Vanliga filtar är bra men 
hasar lätt ned från axlarna. 
Med denna gosiga mysfilt 
håller du hela kroppen täckt 
– hela tiden! Den här mysiga 
fleece-filten är perfekt för alla 
lättfrusna. Materialet är mjukt 
och skönt och tack vare ärmarna 
är dina händer fria, så att du 
enkelt dricker din kopp te 
utan att behöva slänga av dig 
filten först. Fickan på magen 
fungerar även som en extra 
handvärmare. Supersmart 
och supermysig!

Material: 100% polyester. 
Mått: 130x170 cm. 448:-

47 Mjukt material!Mjukt material!
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Vietnamesiska vårrullar, friterade  
laxbollar och massa annat gott!

Thai på 30 minuter
Med sin charm och smaksäkra matlagning klev 
Wichudaporn Chaiyasaeng in i folkets hjärtan 
när hon kom tvåa i Sveriges mästerkock. I sin 
andra kokbok ger hon oss nycklarna till snabb, 
enkel och utsökt thai på 30 minuter – allt från 
vegetariskt till kött, kyckling, fisk och skaldjur. 
Handla några ingredienser från den asiatiska 
hyllan så är du redo att sätta igång. Här finns 
recept till vardagsmiddagen, smårätter till buf-
fén, helgens bjudmiddag, tillbehör, desserter och 
mycket mer!

144 sidor. Inbunden. Format: 176x247 mm.

22          T H A I  P Å  3 0  M I N U T E R

4 PORTIONER, 20 STYCKEN

20 rispappersark för vårrullar*,  
22 x 22 cm

5 dl frityrolja

FYLLNING

2 nystan (ca100 g) glasnudlar
600 g vannameiräkor* med skal,  

skalade och grovhackade
100 g fläskfärs
220 g bambuskott i burk, finhackade
1 kruka koriander, finhackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
1 ägg
2 msk ostronsås, ”oyster sauce”
2 msk sesamolja, ”sesame oil”
1 krm nymald vitpeppar
1 krm salt

DIPPSÅS 

se recept till sommarrullarna på s. 25  
+ 1 dl finhackad gurka 

TILL SERVERING

kruksallad
färsk mynta
färsk koriander

Det här är trevlig mat att äta tillsammans. Duka fram fat med kruksallad, 
mynta och koriander, klipp vårrullen i mindre bitar, toppa med tillbehören 
och doppa i såsen. Myntan ger fräschör och jordnötterna i dippsåsen bidrar 
med crunch. Jag kan äta hur många som helst!

1. Dippsås: Gör samma dippsås som till sommar
rullarna men blanda dessutom i hackad gurka. 
Ställ åt sidan.
2. Fyllning: Lägg nudlarna i ljummet vatten i 
cirka 10 minuter, eller tills de är lite mjuka. Häll 
sedan av vattnet och klipp nudlarna i mindre bi
tar. Lägg nudlarna i en stor bunke, tillsätt övriga 
ingredienser och blanda väl till en jämn fyllning.
3. Montering: Häll upp ljummet vatten i en bunke 
och blötlägg ett rispappersark i cirka 1 minut. 
4. Lägg ut arket diagonalt med ett hörn mot dig 
på en blöt plastskärbräda.
5. Lägg cirka ½ deciliter fyllning vid det neders
ta hörnet. Vik upp hörnet och rulla degen tajt 
över fyllningen tills hälften av arket återstår. 
6. Vik in det högra och vänstra hörnet över 
rullen och fortsätt att rulla. Lägg paketet med 
skarven neråt på ett sköljt fat.
7. Fortsätt på samma sätt med resten av arken. 
Byt vatten i bunken om det kallnar.
8. Fritering: Hetta upp oljan till 180 grader i en 
vid wokpanna eller stor tjockbottnad gryta. 
9. Lägg i 3–4 rullar åt gången – det får inte bli 
så trångt att de riskerar att fastna i varandra. 
Fritera 2–3 minuter per sida eller tills de är 
gyllenbruna. 
10. Ta upp rullarna och låt dem rinna av på en 
tallrik klädd med hushållspapper.
11. Servera med dippsåsen.

Pxa peiya thxd     
Friterade vietnamesiska vårrullar

F I S K  &  S K A L D J U R           21

4 PORTIO
NER

500 g skinn och benfri laxfilé,  

skuren i grova bitar

50 g (ca 10 st) tinade råa 

vannameiräkor* utan skal

2 vitlöksklyftor, skalade

3 limeblad*

1 ägg

2 msk röd currypasta

4 msk vetemjöl

1 msk bakpulver

50 g (ca 2 st) långbönor, tunt skivade

1 krm nymald vitpeppar

1 tsk salt

5 dl frityrolja

DIPPSÅS

1 dl ketchup

1 dl vatten

2 msk ostronsås, ”oyster sauce”

1 vitlöksklyfta, finhackad

1 chilifrukt, urkärnad och finhackad

2 msk strösocker

1 dl finhackad gurka

1 krm salt

TILL SER
VERING

jasminris 

I Thailan
d görs de

n här rät
ten på en

 annan fi
sk, men j
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a bra. Nä
r man mix

at klart 
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iteras bo
llarna 
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sbitarna 
är sedan 

underbara
 att dopp

a i chili
såsen. 

1. Dippsås: Lägg alla ingredienser förutom 

gurkan i en vid kastrull och koka ihop i cirka 

3 minuter. 

2. Låt svalna och blanda sedan i gurkan. 

Ställ kallt.

3. Lax- och räkbollar: Lägg lax och räkor i en 

matberedare tillsammans med alla övriga in

gredienser förutom de skivade långbönorna. 

Mixa till en färs.

4. Blanda i de skivade långbönorna.

5. Hetta upp frityroljan till 180 grader i en 

wokpanna eller en stor tjockbottnad gryta.

6. Häll upp lite vatten i skål som du kan 

doppa dina rena fingrar i. Ta sedan upp cirka 

1 matsked färs och nyp ihop den till en liten 

”biff”. Gör likadant med resten av smeten.

7. Fritera bollarna i 2–3 minuter, vänd på 

dem då och då så att de puffar upp och blir 

gyllenbruna runtom. Arbeta i omgångar, fiska 

upp bollarna vartefter och låt dem rinna av 

på hushållspapper.

8. Servera med dippsåsen och ris.

Thxd man pla    

Friterade lax- och räkbollar med dippsås

16          T H A I  P Å  3 0  M I N U T E R F I S K  &  S K A L D J U R           17

4 PORTIONER

1 liten gul lök, delad i klyftor
1 vitlöksklyfta, finhackad
500 g vannameiräkor* utan skal
3 msk thailändsk chilipasta, ”thai chili 

paste”*
1 ½ msk curry
3 msk + 3 msk vatten
3 msk svampsoja,  

”mushroom soy sauce”
1 msk ostronsås, ”oyster sauce”
1 msk palmsocker*
3 ägg
50 g selleriskott, ”celery”*,  

skuren i 5 cm långa bitar
10 salladslökar, skurna i 5 cm långa 

bitar, roten delad
4 msk rapsolja

TILL SERVERING

jasminris

Kung phad phng kra hri  
Wokade räkor med selleriskott och curry

När jag var liten var räkor lyxmat som vi bara åt vid speciella till-
fällen. Den här rätten älskade jag och jag kunde riktigt längta efter 
smakerna. Räkor, curry, krämigt ägg … Mums!

1. Hetta upp oljan på hög värme i en 
wokpanna. Lägg i gul lök och fräs den någon 
minut tills den får lite färg.
2. Tillsätt vitlöken och låt den fräsa med 
några sekunder och ha sedan i räkorna. Låt 
allt fräsa under omrörning cirka 1 minut.
3. Lägg i chilipastan och rör om. 
4. Strö i curryn samt 3 matskedar vatten 
och låt det puttra någon minut innan du har 
i soja, ostronsås och palmsocker. Rör tills 
sockret smälter.
5. Vispa ihop äggen i en skål och häll ner 
dem i pannan samtidigt som du rör kraftigt 
tills det blir lite krämigt. 
6. Späd med resten av vattnet och tillsätt sel
leriskotten och salladslöken och låt det hastigt 
bli varmt.
7. Servera med jasminris.
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FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 269:-

FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 189:-

Roliga träpussel med vackra motiv!
Pussel 4-i-1:

Elsa Beskow
I denna presentask hittar du fyra träpussel med fina motiv 
av Elsa Beskow (1874-1953). Motiven är baserade på Alice 
Tegnérs (1864-1943) älskade tonsättningar av Mors lilla Olle, 
Sov du lilla vide ung och Blåsippan. Varje pussel innehåller 12 
bitar och är en utmärkt start för de yngre barnen.

4 st träpussel à 12 bitar. 
Format: 175x118 mm.

48

Fotograf: Ulrika Ekblom
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T I L L  10 –1 2  D E S S E R T E R /  

1  TÅ R T B OT T E N 

150 g smör

175 g (2 ¼ dl) strösocker

75 g (1 ½ dl) 

hasselnötsmjöl

70 g (1 dl) vetemjöl

5 g (1 tsk) bakpulver

5 g (1 tsk) salt

10 g (1 msk) espresso-

pulver

170 g (4–5 st) äggvitor

HASSELNÖTS KAKA

En kaka med en härligt rostad och nötig ton. Toppengod 

till höstdesserter med äpple, päron, plommon och 

även till choklad, kola och smaksatta gräddglassar. Här 

använder jag den som en komponent i en dessert, men 

den är också världens godaste tårtbotten (se s. 160).

1.  Värm ugnen till 175 grader, varmluftsfunktion. Smöra 

och bröa en springform (26 cm i diameter) med 

hasselnötsmjöl. 

2. Bryn smöret på medelvärme tills det är gyllene och doftar 

nötigt. Låt svalna.

3. Blanda alla torra ingredienser och blanda dem sedan 

med det avsvalnade smöret. Tillsätt äggvitan och rör om. 

Häll smeten i formen och baka kakan i 20–25 minuter. Ta 

ut och låt svalna. 

4. Stansa ut rundlar i kakan som är cirka 3 cm i diameter. 

Förvara i rumstemperatur i en lufttät burk med lock med 

bakplåtspapper mellan varje rundel.

Om du får munkar över så går det bra  

att frysa in dem innan de har friterats. 

Frys dem på ett plant underlag och 

packa dem i påsar när de är helt genom-

frysta. Ta ut dem och låt tina. Jäs dem 

igen och fritera och fyll dem sedan.
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T I L L  10 –14  D E S S E R T E R 

90 g (1 dl) vatten 

5 g färsk jäst

160 g (2 ½ dl) vetemjöl

50 g (½ dl) aktiv surdeg

60 g (½ dl) vit sirap

1 ägg, rumstempererat

35 g (2 ½ msk) smör, 

osaltat 

2 g (½ krm) salt

2 g (½ krm) bakpulver

2 g (½ krm) hjorthorns-

salt

250 g (4 dl) vetemjöl 

540 g (6 dl) matolja

5 g (1 tsk) malen kanel

150 g (2 dl) strösocker

MUNKAR

Gör munkarna i den storlek, form och 

smak som du vill ha dem. Och variera 

smaken på sockret och fyllningen. Prova 

exempelvis att fylla dem med vaniljkräm, 

äppelkräm eller gianduja. Mums! 

1.  Blanda med degkrok, eller för hand, 

vatten, jäst, vetemjöl och surdeg till en 

fördeg och låt degen vila övertäckt i  

2 timmar. 

2. Blanda fördegen med resten av 

ingredienserna, utom den sista kanelen 

och sockret, på låg hastighet med 

degkrok i 10 minuter eller för hand i  

15 minuter.

3. Kavla ut degen 1 cm tjock. Stansa ut 

runda munkar med en stansring (3 cm i 

diameter), tills degen är slut. Det går bra 

att kavla om den flera gånger men tillsätt 

inte mer mjöl eller vatten. 

4. Låt munkarna jäsa övertäckta i 

rumstemperatur i minst 30 minuter. 

5. Värm oljan till 180 grader i en kastrull. 

Lägg ner munkarna 3–5 i taget och 

fritera dem i 1–2 minuter. Rör runt 

lite med en hålslev under friteringen. 

Låt munkarna droppa av på lite 

hushållspapper.

6. Blanda kanel och socker och rulla 

munkarna i blandningen.

7. Skär ett litet snitt med en skalkniv på 

munkarnas undersida och fyll dem med 

valfri fyllning, se Krämigt s. 49. Använd 

en spritspåse med en slät liten tyll 

(storlek 3–4) och håll ett jämnt tryck  

tills fyllningen gör motstånd. 
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CRÉMEUX

En len kräm som går att använda såväl i tårtor och bakverk som i 
desserter. Gör den gärna dagen före servering. Superfin att spritsa 
genom en spritspåse med tyll.

M Ö R K  E L L E R  L J U S  C H O K L A D

1. Lägg gelatinet i blöt i en skål med kallt vatten. 
2. Vispa äggulorna med hälften av sockret. 
3. Koka upp grädden och mjölken med resten av sockret i en kastrull. 

Häll gräddmjölken över äggulorna och vispa ihop ordentligt. Häll 
tillbaka alltsammans i kastrullen och värm till 83 grader under konstant 
omrörning. 

4. Sila ner blandningen i en ren bunke. Krama ur gelatinet och tillsätt det i 
den silade vätskan. Rör om tills det har smält. 

5. Häll i chokladen och mixa till en slät kräm med stavmixer. Täck med 
plastfolie direkt mot ytan för att slippa »skinn« på krämen. Låt svalna och 
stelna i kylen över natten.

T I L L  1 2 –16  D E S S E R T E R

M Ö R K  C H O K L A D

1 ½ g (½ st) gelatinblad
40 g (2–3 st) äggulor
20 g (4 tsk) strösocker
165 g (1 ½ dl) vispgrädde
165 g (1 ½ dl) mjölk
125 g mörk choklad, 

70 %, hackad

L J U S  C H O K L A D

3 g (1 st) gelatinblad
30 g (1–2 st) äggulor
13 g (3 tsk) strösocker 
145 g (1 ½ dl) vispgrädde
145 g (1 ½ dl) mjölk, 3 %
160 g ljus choklad, 37 %, 

hackad

V I T  C H O K L A D

3 g (1 st) gelatinblad
155 g (1 ½ dl) vispgrädde
210 g vit choklad, hackad
180 g (1 ¾ dl) grekisk 

yoghurt

F R U K T  E L L E R  BÄ R

isbitar till vattenbad 
5 g (1 ½ st) gelatinblad
65 g (3–4 st) äggulor 
65 g (1 stort) ägg
65 g (¾ dl) strösocker
200 g (2 dl) frukt- eller 

bärpuré (s. 63)
70 g (3 msk) osaltat smör

V I T  C H O K L A D

1. Lägg gelatinet i blöt i en skål med kallt vatten. 
2. Koka upp grädden i en kastrull och ställ åt sidan. Krama ur gelatinet och 

lägg ner det i grädden. Rör om tills det har smält. 
3. Tillsätt chokladen och mixa till en slät kräm med stavmixer. Avsluta med 

att hälla i yoghurten och vispa till en mjuk kräm. Täck med plastfolie 
direkt mot ytan för att slippa »skinn« på krämen. Låt svalna och stelna i 
kylen i minst 4 timmar.

F R U K T  E L L E R  BÄ R

1. Fyll en rostfri bunke med lika delar is och kallt vatten. Ställ åt sidan. 
2. Lägg gelatinet i blöt i en skål med kallt vatten. 
3. Vispa äggulorna och ägget med hälften av sockret. 
4. Koka upp purén med resten av sockret i en kastrull. Häll den varma 

purén över äggulorna och vispa ihop ordentligt. 
5. Häll tillbaka alltsammans i kastrullen och värm till 83 grader under 

konstant omrörning. Sila ner blandningen i en ren bunke. Krama ur 
gelatinet och lägg det i bunken. Rör om tills det har smält.

6. Kyl ner blandningen över kallvattenbadet till 37 grader.  
7.  Tillsätt smöret och mixa till en slät kräm med stavmixer. Täck med 

plastfolie direkt mot ytan för att slippa »skinn« på krämen. Låt svalna och 
stelna i kylen över natten.

 51 132  133

VANIL JGLASS & HALLON-
SORBE T MED KARAMELL I-
SERADE HASSELNÖT TER

Den här enkla och balanserade desserten brukar gå hem hos de 
flesta. Krämigt möter syrligt och bryts av med krispiga söta nötter. 
Experimentera gärna med andra smaker på glassen och sorbeten. 

PLANERING:

Gör gärna både VANIL JGLASSEN (efter receptet på gräddglass smaksatt 
med vanilj) och HALLONSORBE TEN en dag i förväg så att de får stå till 
sig ordentligt i frysen. Har du inte den tiden så börja minst 3 timmar före 
servering. De KARAMELLISERADE NÖT TERNA tar bara 30 minuter att göra. 
De kan förberedas när som helst och håller länge. Dela hallonen i halvor 
precis före servering.

SERVERING:

1.  Blanda hallonsorbet och vaniljglass i en bunke och ställ tillbaka i frysen. 
2. Strö hasselnötter i botten på en tallrik. Lägg en stor kula glasssorbet på 

nötterna.
3. Lägg 10–12 delade hallon runt glassen.
4. Toppa glassen med nötter.

 
 
(3) KOMPONENTER

TID: 3 TIMMAR 

ARBE TSINSATS: 3/5

DU BEHÖVER:

Vaniljglass (S.  36)

Hallonsorbet (S.  46)

Karamelliserade  
nötter (S.  74)

EXTRA:

färska hallon

Äppelsorbet, chokladfondant,   
vaniljbavaroise … Mums!

Desserter!
Bjud på oförglömliga desserter med balanserade 
smaker, spännande texturer och vackra upp-
läggningar. Och det är inte onödigt svårt. Laga 
ett grundrecept och njut av det. Eller lägg till 1-3 
andra komponenter som boostar smak och ka-
raktär. Sött bryts gärna av med surt eller salt, och 
mjukt möts gärna av krispigt. Njut av kulinariska 
upplevelser som citruscurd, cheesecakemaränger, 
jordnötsfras och många fler.

176 sidor. Format: 174x226 mm.

FYNDPRIS

169:-
Ord. pris 198:-
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Ordentligt rivjärn med stadigt handtag

Rivjärn
Många av oss pustar och kämpar med slöa gamla 
rivjärn. Jag talar om rivjärn som vid anblick av en 
smått torkad citron gräver ned sig i kökslådan av 
rädsla, då den vet att ytan sin är för slö. Känns det 
bekant? Då är det nog dags för ett nytt! Det här 
rivjärnet i rostfritt stål har en riktigt skarp yta som 
klarar det mesta, och ett gummitäckt handtag för 
stadiga grepp. Ingen frukt, grönsak, ost eller 
nöt kommer vara för svår att knäcka. 
Eller riva, såklart!

Rivjärn i rostfritt stål. Mått: 380x37 mm.

51

189:-
Fotograf: Stefan Wettainen
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Odling, rabatter, växthus och andra   
gröna projekt!

Året i en liten trädgård
Otroliga fotografier, tips, projekt och inspiration till att 
skapa din egen fantastiska trädgård. Här visar Erik Dahlin 
och Patrick Oscarsson hur de från en karg jordplätt ska-
pat en prunkande oas. En föränderlig trädgård som byter 
skepnad mellan årstiderna och från år till år. Där dahliorna 
trängs med kronärtskockor och allium och vaktlarna kikar 
fram mellan vallmo och klint. Det här är boken för alla som 
älskar blommor och växter och som drömmer om att göra 
mer i trädgården!

213 sidor. Inbunden. Format: 175x245 mm.
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Dahlior i vår rabatt
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VÅR      Plantering

DAHLIAPRAKT, MEDSOLS FRÅN DEN GULA ÖVERST:
’YELLOW JILL’,  ’LAVENDER PERFECTION’,  ’FRANZ KAFKA’, 
’ALPEN PAULINE’,  ’MY LOVE’,  ’DIANAS MEMORY’.
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VÅR      Vårfest

Glasrabarber
Den busiga rabarbern, som ligger där under jorden och bara väntar på att få kom-
ma upp till världen igen. Den vissnade ner i höstas och försvann, den har fått sova 
hela vintern men nu är det dags att få vara med igen. Äntligen! Det är ett så un-
derbart mumsigt vårtecken när man upptäcker att den börjat växa upp, med sina 
små mystiska blad från ingenstans. Även om vi vet att skörden är nära, så kan man 
på ett väldigt enkelt sätt göra skörden lite tidigare och väldigt mycket godare med 
hjälp av en helt vanlig uppochnervänd kruka, eller hink eller något liknande med 
hål i botten. 

Så snart som de börjat titta upp ur jorden så lägger man helt enkelt den uppoch-
nervända krukan över plantan, lägg på en tyngd så att den inte blåser omkull men 
var noga med att hålet inte täcks. För det är detta lilla hål som gör underverket. 
Nu kommer rabarbern att söka sig upp mot ljuset samtidigt som den får en lite lite 
varmare miljö under skyddet vilket gör att den växer upp snabbare än den annars 
skulle ha gjort.

Resultatet blir väldigt späd och fin rabarber som knappt har något märkbart 
skal över huvud taget, det sägs också att oxalsyran minskar och så är det ju en helt 
underbar delikatess att få mumsa i sig! Detta fungerar på vilken rabarbersort som 
helst, och den tar ingen skada av detta. Så snart man är nöjd och skördat sin späda 
rabarber tar man bara av krukan och låter den växa på som vanligt igen. 
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PION

KABBLEKA ’PLENA’
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VÅR      Plantering

Varje år tänker vi precis samma sak, att vi ska vara duktiga, ta frön från allt vi har i 

trädgården så att vi kan så dem på nytt året därpå och slippa köpa nya. Men, så blir 

det ju aldrig. Vi kommer kanske ihåg att ta några vallmofrön, som vi lägger ovanpå 

ett köksskåp där de blir bortglömda. Eller så kommer vi ut för sent, när steglitserna 

redan länsat varenda frökapsel i hela trädgården.

Men tur är väl det. För inte finns det något härligare än att sitta insnurrad i en 

ullig filt under senvintern och bläddra sig in i frömagin? Ur en liten katalog fylld 

med godsaker ser man framför sig hur en ny trädgårdssäsong växer fram, lite som 

man när var barn och drömde sig bort i leksakskatalogen vid jul.

Det är lätt att tappa behärskningen i samband med en fröbeställning. Det finns 

ju så många växter: bubbliga rosenskäror och gigantiska vallmor, för att inte tala 

om alla härliga tomater som man behöver, och melonerna! Mer meloner, det var 

ju säkert bara i fjol som vi misslyckades. I år tar vi tre nya sorter. 

Därför kan det vara bra om man i god tid sätter en fröbudget så man vet vad 

man har att spela med. Att förköpa sig på frön är faktiskt rätt enkelt. Det är ju så 

otroligt lätt att bli frestad, men då är det bra vi är två i vårt förhållande. En av oss 

tänker efter, går tillbaka och reflekterar. ”Behöver vi just den? Har vi plats till des-

sa? Är det lönt att försöka så den sorten när det står att det är omöjligt att lyckas? 

Är tre pyttesmå frön för 60 spänn rimligt?” Den andra bara gasar och vill ha mer. 

”Klart vi ska ha det här superduperfräna fröet. Kolla vilka coola plantor det kan 

bli.” 
Idag kan man köpa frön från hundratals olika ställen och från väldigt många 

olika märken, en härlig liten frödjungel där man helt själv får bestämma var man 

vill handla. 

Sedan måste man såklart få kompletteringsköpa, minst en gång efter den första 

beställningen. Det är alltid någonting man glömt. Man kan också köpa från hyllan 

i mataffären, så otroligt lätt att det slinker ner en liten påse då och då. Det märks 

ju knappt heller. Superbra tips! 

Vissa frön måste man förkultivera, andra behöver man inte och några bör man 

låta bli. Man får helt enkelt själv avgöra var man vill lägga ribban, hur man känner, 

och vad man hinner. Men det finns nog ingenting som är mer mindfulness än när 

man äntligen får gå ut i växthuset och fylla små brätten med jord, pilla ner frön 

och ta hand om de små plantorna i ljuset av växtbelysningen och lukten av jord. 

Gör en fröbudget

FÖRKULTIVERING. Luktärterna bredsår vi – många frön i samma kruka eller odlingstråg.
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I_Lilla trädgård_10 feb SHL.indd   27

2022-02-14   09:04
2022-02-14   09:04 289:-

Ord. pris 347:-

52

  Tre trädgårdsredskap som inte     
  går av för hackor!

Trädgårdsset
När man arbetar i trädgården behövs lite olika typer av 
redskap. Ibland krävs stora och tunga grejer, men ofta räcker 
det med något mindre. I detta kit ingår tre rejäla redskap med 
stadiga handtag; en kultivatorhacka för att luckra upp jord 
och rensa ogräs samt två planteringsspadar i olika vinklar och 
bredd. Spadarna har mått utskrivna utifall att du vill ha koll på 
djupet. Perfekta för att rensa i rabatter och pallkragar samt för 
nya planteringar.

3 st trädgårdsredskap. Storlek: ca 30 cm långa.

FYNDPRIS

169:-
Ord. pris 229:-

53

Fotograf: Linda Lomelino
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Malin Persson Giolito är tillbaka efter 
Störst av allt
Malin Persson Giolito:

I dina händer
I Våringe är det lätt att dö, men jävligt svårt att leva. 
Någon timme efter larmsamtalet hämtas 14-åriga 
Dogge till förhör. Jämnåriga Billy är skjuten på lekplat-
sen där de brukade hänga som små, och Dogge höll i 
vapnet. Lokalpolisen, de ensamstående mammorna, 
ägaren av livsmedelsbutiken – ingen är skonad när 
gängvåldet tar över och barn dödar barn. Och vem tar 
ansvar för att det aldrig händer igen? Skakande spän-
ningsroman om klassklyftor och unga som lockas in i 
kriminalitet.

350 sidor. Inbunden. 
Format: 140x220 mm.
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FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 259:-

Foto: Anna-Lena Ahlström
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89:-
Ord. pris 95:-

Foto: Emil Eiman Roslund

Nervkittlande bladvändare    
av Anders Roslund
Pocket:

Litapåmig
Allt är äntligen så bra för Ewert Grens. En fantastisk liten 
pojke kallar honom låtsasmorfar och det finns för första 
gången på trettio år en kvinna som han vill klä sig fin 
för. Men hur kan det förvandlas till giftsprutor, slav-
handel, illegala organ och kidnappning? Varför leder 
det till ett mord på någon som står Ewert nära? Och till 
spår från det förflutnas Box 21? Den sjätte fristående 
boken om Hoffmann och Grens och en ryslig thriller i 
rasande tempo!

400 sidor. Format: 110x180 mm.
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➻ Värm ugnen till 180 grader. 
➻ Skala rotfrukter, lök och vitlök. Skär morot, palster
nacka, selleri och lök i stora bitar. Dela potatisen och 
vitlöken på längden i halvor. Lägg alltihop i en stor 
ugnspanna. Strö över timjan och ringla över olivolja.
➻ Gnid in kycklingen med citronsaft och salta och peppra 
den runtom. Tryck ut 2 msk smör mitt i formen och lägg 
kycklingen ovanpå smöret. Stick in fingrarna försiktigt 
under skinnet vid halsen så att det lossnar och det 
bildas en ficka över brösten. Fördela 50 g smör i fickan 
och stoppa sedan in lagerblad och dragon. Häll vattnet i 
formen, salta och peppra och ställ in i ugnen. Stek i cirka 
45 minuter.
➻ Skär upp kycklingen med en vass kniv direkt i formen. 
Servera tillsammans med de varma grönsakerna.

1 hel kyckling
ca ½ tsk salt
300 g morot  
150 g palsternacka 
150 g rotselleri
8 stora potatisar
2 gula lökar
2 vitlöksklyftor
½ tsk torkad timjan
1 msk olivolja
2 msk smör till formen
saften från 1 citron
ca 1 tsk salt
nymald svartpeppar
50 g smör

4 lagerblad
1 tsk torkad dragon 

eller 3 kvistar färsk
2 dl vatten

Lika perfekt som enkelt! 
Allt sköter sig själv i ugnen 
och blir dessutom färdigt 
samtidigt. Fyll gärna 
kycklingen med kryddsmör, 
vitlökssmör eller något annat 
du gillar.

Allt-i-ett  
i långpanna 
med rotfrukter, örter  
och citron

TA R E Q  TAY LO R S  K YC K L I N G
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➻ Dela kycklingen i 12–16 delar (se sidorna 21–25) – ta 
gärna bort köttet som sitter runt klubbans led så blir det 
ett fint avslut på benet. Mjöla kycklingbitarna runtom 
(mjölet reder såsen och ger fin färg när kycklingen steks).
➻ Skala och skär morot, palsternacka och rotselleri 
i tärningar, cirka 2 × 2 cm. Skiva bleksellerin. Skala 
pärllöken och vitlöken, och hacka vitlöken grovt. Fräs 
grönsaker, lök och vitlök i cirka 1 matsked olja i en stor 
gryta. Tillsätt tomatpurén och låt den fräsa med en liten 
stund (purén binder fettet så att det inte lägger sig som 
ett lock på toppen). Häll i vinet.
➻ Bryn kycklingen i omgångar i resten av oljan och smör 
i en stekpanna. Lägg över kycklingen i grytan efterhand.
➻ Dela baconskivorna först en gång på längden och 
sedan tvärs över. Stek dem i en panna och häll sedan av 
fettet. Lägg baconet i grytan och låt den sedan puttra 
under lock på svag värme i cirka 45 minuter. Lägg i 
syltlök och timjan när det är cirka 10 minuter kvar av 
koktiden (syltlöken ska inte ligga i för länge, då kokar 
syran i löken bort och den smakar ingenting). Smaka av 
med salt och peppar.
➻ Toppa grytan med persilja och servera med 
potatismos.

1 hel kyckling 
1 dl vetemjöl
2 morötter
1 palsternacka
100 g rotselleri
3 stjälkar blekselleri
12 pärllökar
2 stora vitlöksklyftor
½ dl olivolja + 1 msk 

smör till stekning
2 msk tomatpuré
1 flaska rött vin,  

750 ml
1 paket bacon, 140 g
1 dl syltlök

2 msk hackad färsk 
timjan eller 1 tsk 
torkad

1–2 tsk havssalt
nymald svartpeppar

T I L L  S E R V E R I N G

hackad persilja
potatismos (se s. 143)

Den som är glutenintolerant 
hoppar över vetemjölet och 
reder såsen med maizena. 
Välj ett bra rött vin till grytan, 
som bourgogne eller pinot 
noir. Det ska inte vara alltför 
mjäkigt.

Coq au vin
»tupp i vin«
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Det är viktigt att kycklingköttet blir ge

nomstekt för att undvika bakterien cam-

pylobacter (se sidan 17). När man sticker 

i köttet ska köttsaften vara genomskinlig och helt utan 

inslag av rosa. Mät innertemperaturen i köttet med en 

digital stektermometer för att vara på den säkra sidan.

INNERTEMPERATURER I OLIKA KYCKLINGDELAR

Hel och halv kyckling 75–82 grader

Filé 
70–72 grader

Lårfilé 
75 grader

Ben, klubba och vinge 80–82 grader

Låt köttet vila
Stek kycklingen i god tid och låt den sedan vila i cirka 

10 minuter. Medan den vilar kommer temperaturen att 

stiga med ytterligare cirka 2 grader – ännu mer hos hel

stekt kyckling. 

Täck inte köttet med aluminiumfolie, för då blir det 

torrt. Du behöver inte vara orolig för att det blir kallt 

annat än på ytan. Det allra bästa är faktiskt att låta 

köttet vila så länge som i 20–30 minuter. Värm det se

dan i en stekpanna eller i ugnen i cirka 30 sekunder. 

På det sättet får du ett saftigt och mört kött. Servera 

direkt utan vilotid.

TEMPERATURER
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Tareq Taylor slår ett slag för kycklingen  
och allt den kan användas till

Tareq Taylors kyckling
Kyckling är bra och näringsrik mat som kan kombi-
neras med en lång rad kryddor och smaksättningar. 
Tillaga den hel, i bitar, som filé eller färs. Grilla på spett, 
lägg i en mustig gryta, woka, gratinera eller fritera. 
Här finns recept till fest, vardag och fast food. Klassiker 
som flygande Jakob, coq au vin och tom ka gai varvas 
med nya favoriter som kycklingtacos, chicken gumbo 
och pollo tonnato. Här lär du dig också om olika kyck-
lingsorter, hur du styckar dem och kokar buljong.

208 sidor. Format: 170x226 mm.
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Slipp överkokt fisk, skosuleliknande 
köttbitar och spruckna hollandaiser!

Digital    
kökstermometer
Intresset för vällagad mat ökar ständigt, 
men för att få köttet så där saftigt som 
man vill ha det krävs rätt redskap. Med en 
kökstermometer tar du snabbt tempen på 
kött, fisk, fågel, såser och efterrätter, så att 
du får samma perfekta resultat varje gång. 
Vik in ”piggen” i handtaget när termometern 
inte används så tar den liten plats i lådan och 
sticker inga fingrar.

   OBS! Tål ej att vara i ugnen permanent.
   Digital kökstermometer. Mäter temperaturer mellan -50°c och +300°c. 
   Drivs på 1 st AAA-batteri (ingår ej).

57

Fotograf: Markus Lawett



30

Häng med när Greta och Georg 
besöker brandstationen

Greta Gris:
Greta och brandbilen
I denna roliga pekbok ska Mamma Gris 
och hennes vänner ha brandövning, med-
an papporna ska grilla. Greta och Georg 
ska få följa med till brandstationen och ser 
fram emot att få titta på brandbilen, men 
plötsligt går larmet! Vad händer då? Ja, det 
får bara läsaren veta! Trevlig saga med 
den omättligt populära Greta Gris.

24 sidor. Inbunden. Format: 210x210 mm.
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Smart målarbok som gör det möjligt   
att måla om och om igen!
Magisk vattenmålning:

Bondgården
Här finns mängder av roliga motiv att måla och 
det krävs bara lite vatten för att färglägga. Fär-
gerna sitter i pappret och kommer fram när vatten 
appliceras. Så ställ fram ett glas och låt barnen måla 
med den medföljande penseln. Därefter torkar 
pappret och återställer färgerna så att barnen kan 
måla om och om igen.

56 sidor. Inbunden. Format: 175x212 mm.

59

89:-

149:-



31

Praktisk bakmatta i formatet   
42 x 29,5 cm!

Bakmatta i silikon 
och glasfiber
Ugnsbakat är fantastiskt gott, som rosta-
de grönsaker, bröd, pizza och kakor. Men 
att rengöra plåtar med inbrända rester 
eller köpa bakplåtspapper blir lätt lite 
tradigt. En bakmatta gör ugnsbakandet 
enkelt. Bred ut ingredienser eller deg di-
rekt på mattan utan att smutsa ned köket. 
Tack vare materialet fördelas värmen jämnt 
och mat samt bakverk släpper lätt utan att 
fastna. Diskas för hand eller i diskmaskin.

Bakmatta i glasfiberförstärkt silikon. Format: 
42x29,5 cm. Tål tempereraturer mellan -40°c 
och +240°C.

60

Gott och trevligt käk för liten peng!

Snabbt, gott och billigt
Jenny Warsén driver Skandinaviens största 
mat- och bakblogg och har flera kokböcker i 
bagaget. Här fokuserar hon på enkla middagar 
till överkomliga priser. Boken är uppdelad i sex 
kapitel och rymmer hela 80 recept: allt-i-ett-rätter 
som sköter sig själva, snabba mellanmål och sop-
por, rätter som sätter guldkant på vardagen samt 
mumsiga bakverk och desserter. Alla med Jennys 
signum: klassiker med en unik twist!

159 sidor. Format: 175x210 mm.

Foto: Ulrika Pousette
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Fotograf: Ulrika Pousette
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Sköna ankelstrumpor till vardag och fest

Ankelstrumpor 8-pack
Här får du 8 bekväma par ankelstrumpor – utomordentliga 
när vanliga strumpor är för varma eller när de inte ska 
synas i skorna. Strumporna är märkta med ÖKO-tex vilket 
säkerställer att de är fria från skadliga tillsatser. 
Fabrikerna följer BSCI och arbetar för bra 
arbetsförhållanden.

Material: 73% kammad bomull, 25% polyester och 2% elastan.

   Storlek 36/40

   Storlek 41/45

8-pack
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Cocker spaniel

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22

29 30 31 1 2 3 4

23

5 6 7 8 9 10 11

24

12 13 14 15 16 17 18

25

19 20 21 22 23 24 25

26

26 27 28 29 30 1 2

27

3 4 5 6 7 8 9

  Yvonne Vera Petronella Gun Rutger Ingemar Solbritt 

  Gustav Robert Eivor Börje Svante Bertil 

  Aina Håkan Margit Axel Torborg Björn 

 Germund 
 Alf Paulina Adolf 

 David 

 Rakel Selma 
 Peter Elof Aron Rosa 

  Ulrika Laila Esaias 
 

 Jörgen 

 Jeanette Veronika Pernilla Gunnel Roger Gudmar Solveig 

 Bo Gösta Robin Majvor Birger Boris Berthold 

 Eskil Aino Hakon Margot Axelina Torvald Bjarne 

 Görel Linda Alvar Paula Alice 
 Salomon 

 Lea Fingal Leo Petra Leif Mirjam Rosita 

 Aurora Ulla Ritva Jessika Klas Kjell Örjan 

1 e. trefaldighet

Islands 
nationaldag

Midsommar-
afton

Midsommar-
dagen

Den helige
Johannes 
Döparens dag

Juni
2023

Sommar-
solståndet

Johannes 
Döparens dag

Världshavs
dagen - FN

Danmarks 
grundlagsdag

Sveriges 
nationaldag
Svenska flaggans 

dag

Apostladagen

Annandag 
Pingst

4 e. trefaldighet

Heliga 
trefaldighets 
dag

Veterandagen

2 e. trefaldighet

Golden retriever 

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
39

25 26 27 28 29 30 1

40
2 3 4 5 6 7 8

41
9 10 11 12 13 14 15

42
16 17 18 19 20 21 22

43
23 24 25 26 27 28 29

44
30 31 1 2 3 4 5

  Enar Dagmar Lennart Mikael 
 Ragnar 

 Ludvig Evald Frans 
 Jenny Birgitta 

 

 Ingrid Harry Erling Valfrid Berit 
 Hedvig 

  Antonia 
 Tore 

 Ursula Marika 

 Severin Evert Inga Amanda 
 Simon 

 

 Elsa Edit 
 Tim Hubert 

 Eugen 

 Tryggve Eina Rigmor Leonard Mikaela Helge Ragna 

 Love Osvald Frank Bror Jennifer Britta Nils 

 Inger Harriet Jarl Manfred Birgit Stellan Hillevi 

 Finn Toini Lukas Tor Sibylla Yrsa Marita 

 Sören Eilert Ingalill Rasmus Sabina Simone Viola 

 Isabella Edgar 
 Tobias Hugo Sverker Eugenia 

FN-dagen

Alla helgons dag

Oktober 
2023

Allhelgonadagen

Kanelbullens dag

Hubertusdagen

Mickelsmäss

Internationella 
barndagen 

19 e. 
trefaldighet

Söndagen e.
alla helgons dag

Den helige
Mikaels dag

Sommartiden 
upphör, flytta tillbaka
klockan en timme

20 e. 
trefaldighet

Tacksägelse-
dagen

21 e. 
trefaldighet

Labrador retriever

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

30

24 25 26 27 28 29 30

31

31 1 2 3 4 5 6

32
7 8 9 10 11 12 13

33
14 15 16 17 18 19 20

34
21 22 23 24 25 26 27

35
28 29 30 31 1 2 3

 Kristina    Botvid Olle  

 Helena  Karin  Arne Ulrik Alfons 

 Dennis Silvia      

  Stella  Verner Ellen Magnus Bernhard 

 Jon Henrietta Signe  Lovisa  Rolf 

 Fatima Hans Albert Arvid Sam Justus Alfhild 

 Kerstin Jakob Jesper Marta Seved  Olof Algot 

 Elin Per Kajsa Tage Arnold Alrik Inez 

 Denise Sylvia Roland Lars Susanna Klara Kaj 

 Uno Estelle Brynolf Valter Lena Måns Bernt 

 Jonna Henrika Signhild Bartolomeus Louise Östen Raoul 

 Leila Hampus Albertina Vidar Samuel Justina Alva 

Drottningens
namnsdag

9 e. 
trefaldighet

11 e. 
trefaldighet

10 e. 
trefaldighet

8 e. trealdighet

12 e. 
trefaldighet

Sjusovardagen

Surströmmings-
premiär

Kräftpremiär

Augusti 
2023

13 e. 
trefaldighet

Alla hundälskares favoritalmanacka

Söta valpar   
Väggalmanacka 2023
Häng upp denna almanacka och låt massa 
gosiga hundvalpar pryda väggen! En praktisk 
almanacka med namnsdagsregister, gott om plats 
för anteckningar och ett nytt oemotståndligt 
motiv varje månad. En almanacka som skänker 
glädje året runt!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 224x320 mm.
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229:-

   Portabel laddare som platsar i jackfickan

 Powerbank, 5000 mAh
Dagens mobiltelefoner är så mycket mer än vad de var för 
20 år sedan. Där har vi våra kontakter, mejl, kalendrar, banker, 
nyheter och annat som behövs i vardagen. Men när batteriet 
tar slut blir det jobbigt. Med en powerbank kan du dock pusta 
ut – kapaciteten på 5000 mAh räcker gott och väl för att ladda 
upp din telefon. Och mellan användningstillfällena laddas po-
werbanken enkelt via dator eller med mobilladdare!

OBS! Medföljande laddningskabel passar enheter med micro USB-port. Modeller med annan port (t.ex. iPhone) 
kan använda egen laddningskabel så länge andra änden har USB-kontakt.

66

LED-slinga med 
90 ljuspunkter!

Förnya hemmet med en tre 
meters LED-slinga!

LED-slinga med 
fjärrkontroll
Lys upp valbar plats i 16 olika nyanser 
såsom rött, orange, gult, blått, grönt, 
neon, rosa och lila! Fäst i barnrum-
met, glasskåpet, i vardagsrummet för 
myskänsla, eller varför inte bakom 
teven och spelstationen för en coolare 
touch. Med fjärrkontrollen styr du 
färger och ljuseffekter, t.ex. om ljuset 
ska vara konstant, blinka eller mjukt 
övergå till andra färger. Slingan ansluts 
via USB, men går att koppla till vägg-
kontakt med USB-adapter (ingår ej).

3 meter lång RGB LED-slinga. 
Ansluts via USB. 43 cm USB-kabel. 
Fjärrkontroll med batteri ingår.

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 248:-

65
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Tips, tekniker och recept!

Glada surdegar och 
luftiga bröd
Surdegsbröd är nyttigt, näringsrikt, jättegott 
och förvånande enkelt att baka själv! Boken 
lär dig hur du blandar en surdegsstart och 
håller den vid liv, knådar och viker degen som 
ett proffs, får härligt luftiga bröd med krispig 
skorpa och med olika sorters mjöl. Med tydliga 
instruktioner och steg för steg-bilder blir det 
barnsligt enkelt att sno ihop ett surdegsbröd 
eller en suverän surdegspizza!

112 sidor. Inbunden. 
Format: 160x205 mm. 169:-

67

Non stick-form för enkelt bakande!

Brödform
Känslan och doften av nybakat bröd är 
något av det lyxigaste som finns, och med 
denna bakform blir det lättare än någon-
sin. Brödformen är 26 cm lång och täcks av 
en non stick-beläggning som gör att bröden 
lossnar enkelt utan att skadas – perfekt för 
olika typer av formbröd. Och givetvis kan den 
användas till andra ändamål också, såsom 
kakor, köttfärslimpa, laxpudding och pajer!

Brödform i stål med non stick-beläggning. 
Format: 260x120x70 mm. 
Tål tempereraturer upp till 260°C.
Diskas för hand.
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FYNDPRIS

149:-
Ord. pris 189:-



35

Barndomsskildring av en våra största komiker

Barbro före Babben
Mer personligt än någonsin berättar Barbro Larsson om 
tiden innan Babben. Varför blev jag komiker? Hur kom det 
sig att jag, en bondtjej från Gotland, inte tog över släktgår-
den? Barbro skildrar sin tidiga längtan efter scenen, kärleken 
till korna på gården, men även minnena som gör mest ont. 
Att känna sig ensam i sin egen familj. Att må dåligt över sin 
kropp. Att bli utsatt för övergrepp av sin kompis storebror. 
Och att vara rädd för att inte hinna i tid när sin pappa håller 
på att dö.

300 sidor. Inbunden. Format: 135x210 mm.

69

Andra delen i Málagasviten!
Mari Jungstedt:

Andra sidan månen
En isande kall nyårsdag hittas ett nyförälskat par 
mördat i en badtunna på en enslig gård på Höga 
Kusten. Paret har brutalt skjutits ihjäl med pilbåge. 
Mannen är svensk men bosatt i Málaga, och kvinnan är 
spanjorska. Fallet visar sig ha kopplingar till ljusskygga 
miljöer i Marbellas nedgångna hamnkvarter och 
skrämmande händelser i det förflutna. Hector Correa 
blir ansvarig för utredningen från spanskt håll och till 
sin hjälp har han svenskan Lisa Hagel.

350 sidor. Inbunden. Format: 144x221 mm.
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Låt barnen somna sött med  
Bolibompa

Bolibompa:
Sov gott!
Det är sovdags och vem kan inspirera 
mer till mysiga nattningar än den 
snälla Bolibompadraken? Boken följer 
den omtyckta och bekanta stilen från 
SVT som alla barn känner igen och ger 
både barn och föräldrar ett mysigt slut 
på dagen. God natt!

24 sidor. Inbunden. Format: 203x203 mm.

89:-

71

Stämningsfullt julmys med   
barnens favoritmöss!

Jul med Musse & Helium: 
I väntan på tomten
Camilla Brincks sagor om Musse och Helium har 
toppat listorna för barnlitteratur i flera år, och nu 
släpps boken om mössens jul!  När Helium funderar 
över om tomten verkligen finns berättar Musse om 
när grannkatten Sigge var i tomtelandet och träffade 
tomten, och om den elaka Mull-Ulf som gör allt för 
att förstöra julen. Men lyckas han? Och varför är 
mullvaden så arg? Det får bara den som läser reda på!

32 sidor. Inbunden. Format: 148x210 mm.

72
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74
Fascinerande fakta om andra världskriget

Sverige under     
andra världskriget:
Hemliga planer och projekt
I denna rikt illustrerade bok lyfter flera av våra främsta 
militärhistoriska författare fram intressanta perspektiv 
på krigsåren 1939-45. Hur såg de sovjetiska planerna på 
att erövra Sverige ut? Fanns amerikanska bombflygbaser 
här? Hur gick det till när Saab i hemlighet utvecklade det 
hypermoderna jaktplanet Saab 21? Vi får också stifta be-
kantskap med krigsårens hemliga övervakningsimperium 
och Säpos föregångare, Allmänna säkerhetstjänsten.

220 sidor. Inbunden. Format: 135x210 mm.

Kluriga krypton och utmanande chiffer!

Knäck koden!
Att knäcka koder är en konst med gamla anor. I år-
hundraden har slipade hjärnor hållits skarpa med 
hjälp av chiffer, koder och kluriga kryptogram. 
I boken finns över 100 kryptiska meddelanden, 
mystiska lappar och svårforcerade koder. För att 
knäcka dem och avslöja hemligheterna får du en in-
troduktion till vanliga chiffertyper, ledtrådar och ett 
uttömmande facit. Använd språkkänsla, logik och 
matematik för att få fram hemligheter, tänkvärda 
citat, ordvitsar och en och annan faktoid.

176 sidor. Format: 138x195 mm.

149:-
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Godispåsen med sött, syrligt och salt!

Gott & Blandat
Fullproppat storpack med 700 gram sött, syrligt och 
salt godis – perfekt till fredagsmyset i soffan, bilre-
san, campandet och övriga stunder när sötsuget slår 
till. Och tack vare påsens storlek får du sannolikt ut 
flera tillfällen att frossa, vilket självklart ska betraktas 
som ett plus! Den optimala påsen när du vill häva i 
dig godis.

700 gram godis.

75

98:-

Sötsaker för alla smaker!

Konfektblandning
Chokladtäckta havrebollar, kokosbollar och annat smått och gott! I denna trevliga 
konfektblandning finns godsaker för alla. Kokosbollar och jordgubbssnacks täckta 
med vit choklad blandat med chokladtäckta rombollar, havrebollar och mjuka pep-
parkakor, följt av godisar med smak 
av hallon och lakrits. En perfekt 
blandning att ställa fram när 
vänner kommer på besök!

200 gram. Innehåller laktos. 
Kan innehålla spår av gluten 
och hasselnötter.

76
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Klassisk viltmatlagning och    
gedigna jaktkunskaper!

Kocken & jägaren
När Mikael Einarsson arbetade som kock på Skebo 
herrgård i Roslagen blev han god vän med jägaren 
Hubbe Lemon. Med sina erfarenheter från krog och 
skog har de nu skrivit en bok ihop. Lär dig att jaga 
och tillaga älg, dovhjort, rådjur, vildsvin, hare, ripa, 
and och duva men också hur du använder fler delar 
på djuret. Boken är även full av klassiska kockkunska-
per som att binda en stek, plocka blodduva och göra 
viltfond. De lagar wallenbergare på viltfärs, gör egen 
buljong och viltkorv samt bjuder jaktlaget på älgkål-
dolmar tillagade över öppen eld.

197 sidor. Inbunden. Format: 186x252 mm.

77

Fyra skärbrädor för att särskilja 
kött, fisk, fågel och grönsaker

4 st skärbrädor
Är det dags att införskaffa nya skärbrädor? 
Här ingår fyra skärbrädor i hemtrevliga pas-
tellfärger och praktiskt format, 38 x 28 cm. 
Skärbrädornas olika färger gör det lätt att 
särskilja vilken som hör till t.ex. kyckling eller 
grönsaker, och de är dessutom böjbara så att 
du enkelt häller ned de hackade råvarorna i 
skål eller gryta.

OBS! Diskas för hand.
4 st skärbrädor i plast. Format: 38x28 cm.

289:-
Ord. pris 319:-
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Värdefulla kunskaper för kriser  
och katastrofer

Prepping:
Överlevnadshandboken
För att hantera en krissituation måste man 
förbereda sig, både praktiskt och mentalt.  
Boken är skriven av Torbjörn Selin, över-
levnadsinstruktör och f.d. yrkesmilitär, och 
Anna-Maria Stawreberg, författare till tidigare 
utgivna Prepping. Här lär du dig att klara en 
nödsituation, t.ex. om du tvingas övernatta 
utomhus, överraskas av dåligt väder eller om 
vattnet eller maten tar slut. Men också hur du 
nödsignalerar, gör eld och vad du ska tänka på 
om du är först på en olycksplats.

226 sidor. 141x217 mm.

Praktisk pannlampa med inställbar ljusstyrka   
samt blink-funktion

Pannlampa
Jo, visst ser man lite fånig ut med en pannlampa på, men det är det värt! 
Hur många gånger har man inte ilsknat till av att se för dåligt i mörkret? 
Den här pannlampan har 2 olika styrkor för 
vitt ljus och går även att byta till 
rött ljus, eller blinkande 
rött ljus, t.ex. om du är ute 
och cyklar och vill ha en 
lampa bakåt. Perfekt för 
mekande med bilen, 
rotandet uppe på vinden, 
på kvällspromenaden och 
mycket mer.

Pannlampa med justerbar vinkel, ljus och pannband. 
Drivs på 3 st AAA-batterier (ingår ej).

80
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Färgglada strumpor för alla tillfällen

Färgade strumpor 5-pack
Fem par bekväma strumpor i en härlig blandning av 
färger. Strumporna är märkta med ÖKO-tex vilket garanterar 
att de är fria från skadliga tillsatser. Fabrikerna följer även 
BSCI som arbetar för bra arbetsförhållanden.

Material: 73% kammad bomull, 25% polyester och 2% elastan.

   Storlek 33/36

   Storlek 37/40

   Storlek 41/45

83
84

82

5-PACK

169:-

5-pack

Ha alltid ett Första hjälpen-set   
tillgängligt

Första hjälpen-set
Smidigt kit med 51 tillbehör som hjälper om 
någon skadar sig. Det ingår små och stora 
plåster, kompresser, bandage, engångshand-
skar, våtservetter för rengöring och sårtvätt, 
sax, tejp, pincett, säkerhetsnålar, visselpipa, 
kompass m.m. Stå inte tomhänt om någon i din 
närhet gör sig illa – ha ett Första hjälpen-set 
hemma, i träningsväskan, bilen och båten.

51 tillbehör. Storlek: 160x100x50 mm.

169:-

81
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Skissa uttrycksfulla porträtt, figurer, 
landskap m.m!

Skissa:
Lär dig att fånga ögonblicket på 
papper
Sarah Nisbett är en självlärd skisskonstnär som 
snubblade över sin passion under sitt dagliga 
pendlande i New York. Hon älskar att teckna 
människor, platser och saker hon hittar. Här lär 
hon oss enkla sätt att bygga kompositioner med 
olika perspektiv, hur man ger skisserna liv samt 
hur viktigt det är att tysta sin inre kritiker och ha 
det roligt. Med lite observation, övning och nyfi-
kenhet kan alla hitta sin 
egen unika stil!

128 sidor. Format: 216x254 mm.

Trevliga skissblock för att rita,   
måla, planera m.m.

2 st skissblock:     
A3 och A4
Det är alltid bra att ha skissblock hemma. Dels för 
en avslappnande och kreativ paus i vardagen, men 
även för att planera kommande projekt såsom byg-
gen och hemrenoveringar. Dessa skissblock innehål-
ler totalt 70 sidor uppdelade på A3 (ca 30x42 cm) och 
A4 (ca 21x30 cm), båda med rejält 135 grams papper 
som passar de flesta pennor och tekniker. Bladen är 
perforerade och rivs enkelt av vid behov.

2 st skissblock. 30 blad i A3-format. 
40 blad i A4-format.

FYNDPRIS
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party dogs by Steep Trail Media pions by Steep Trail Media

Tack!

teddybear hugs by Steep Trail Media

Bamsekram!

red hearts by Steep Trail Media cat and dog by Steep Trail Media

birthday baloons by Steep Trail Media gift box by Steep Trail Media

dice in hearts by Steep Trail Media golden candles by Steep Trail Media

treeheart by Steep Trail Media

Vackra hälsningskort till     
presenten eller blomman!

Hälsningskort för    
alla tillfällen
Här får du 10 fina dubbelvikta kort med 
motiv för alla tillfällen – utmärkta när du 
ska ta med dig en gåva till festen, 
middagsbjudningen, studentskivan eller 
när en god vän behöver piggas upp. 
Hälften har formatet 110x89 mm och de 
resterande 70x70 mm. De mindre har även 
stansade hål så att de lätt fästes på en blomma eller 
gåva. En bild säger mer än tusen ord, men ett vänligt 
ord säger mer än tusen vänliga tankar!

10 dubbelvikta kort. 
Format: 5 st 110x89 mm 
och 5 st 70x70 mm.

87
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Följ ditt liv och din utveckling under åren!

5 års dagbok
Samla de kommande årens händelser på ett ställe. 
Varje sida täcker ett datum, med gott om plats för 
årens aktiviteter, händelser, väder, övriga anteck-
ningar och kom ihåg-avsnitt för t.ex. födelsedagar. 
Genom att anteckna tankar och erfarenheter med 
jämna mellanrum besitter du till slut en ovärderlig 
samling minnen om dig och ditt liv – dels saker du 
kommer ihåg men även sådant som annars gått 
förlorat!

370 sidor. Inbunden. Format: 135x175 mm.

Vacker dagbok 
med läsband!!

88
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Sköna och fluffiga sockor som passar 
de flesta

Cozy socks 2-pack
Två par mysiga sockor för kyliga höstkvällar 
och kalla vinternätter! Storleken kallas ”one 
size fits all” och passar de flesta fötter tack vare 
hög elasticitet. Bäst resultat får man vid stl. 
37-42 men de fungerar även till mindre eller 
större storlekar. Tillverkarna följer BSCI för goda 
arbetsförhållanden och strumporna är märkta 
med ÖKO-tex vilket garanterar att de är fria från 
skadliga tillsatser.

Material: 99% polyester, 1% elastan.

89

2-pack

Glänsande kuddfodral med  
två olika motiv!

Kuddfodral med 
paljetter
Att inreda med kuddar är alltid kul och 
det här finurliga fodralet har två valbara 
motiv. Vinkla bara paljetterna åt andra 
hållet för att byta! Kuddar är ett enkelt 
sätt att förnya soffan, sängen, fåtöljen och 
mycket mer. Genom att tillföra nya färger, 
former och nyanser får rummet en helt ny 
känsla. Med detta kuddfodral och glän-
sande paljetter har du två olika färger att 
välja bland; vit eller rosa. Det är lite pilligt 
att byta, men blir superfint!

OBS! Paljetter täcker den ena sidan, baksidan är vit. 
Enbart kuddfodral. Kudde ingår ej.
Storlek: 390x390 mm.
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Tre brandsäkra blockljus med mysigt sken

3 st LED-ljus
De här blockljusen har LED-lampor som fladdrar likt 
riktiga stearinljus. Ljusen tänds enkelt med en knapp på 
undersidorna och batterier ingår. Jättefina på fönster-
karmen, matbordet, i hyllan liksom utomhus i lykta – 
dessa ljus släcks inte av vinden! De perfekta ljusen för 
den glömske eller när småbarn är på besök.

3 st LED-blockljus. Format: 100x50, 70x50 och 50x50 mm. Batterier ingår.

FYNDPRIS

149:-
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Kalender i extra stort format!

Familjens STORA    
Planeringskalender 2023
Familjens STORA kalender innehåller hela sex kolum-
ner per blad – en kolumn per familjemedlem. Tack 
vare det stora formatet finns extra mycket utrymme 
för planerande, anteckningar och mycket mer. En 
komplett kalender med extra kolumn – för den 
stora och aktiva familjen!

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 280x470 mm.

Favorit i extra 
stort format – 
28 x 47 cm!

219:-
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Smidiga anteckningsblock till 
kylskåpet

2 st Magnetiska 
Anteckningsblock
Två smarta anteckningsblock med mag-
net på baksidan, så att de alltid finns 
tillgängliga på kylskåpet när du behöver 
dem. Utmärkta för viktiga anteckningar, 
meddelanden till familjen, shoppinglista 
och så vidare. Sidorna är perforerade 
och enkla att riva av. Aldrig mer kom-
mer anteckningsblocket vara som 
bortblåst!

2 st block. 64 + 64 linjerade och perforerade blad. Format: 75x150 mm.

119:-
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Få med dig varmt kaffe eller annan dryck på resande fot!

Termosflaska, 700 ml
En ordentlig och riktigt snygg termosflaska med dubbla väggar i rostfritt 
stål. Flaskan rymmer 700 ml dryck och är perfekt till utflykten, men även 
som en prydlig kanna på matbordet. Håll varm dryck varm och kall dryck 
kall med en praktisk termosflaska!

Termosflaska i rostfritt stål. Volym: 700 ml.
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Underbar familjesaga med dramatiska  
hemligheter
Lucinda Riley:

Fjärilsrummet
Lucinda Riley (1965-2021) är författaren av De sju syst-
rarna som sålts i 25 miljoner exemplar och legat på 
topplistorna världen över. I Fjärilsrummet följer vi Posy 
Montague som fyller sjuttio. Hon bor i sitt familjehem 
Admiral House i Suffolk, där hon tillbringat barndomen 
och uppfostrat sina barn. Men huset förfaller och trots alla 
minnen är det dags att sälja. Och som om inte det vore 
nog dyker Freddie upp, kärleken som övergav henne för 50 
år sedan. Snart visar det sig att både Freddie och Admiral 
House döljer en fruktansvärd hemlighet.

607 sidor. Storpocket. Format: 125x200 mm.

96

Drömrecepten för alla chokladälskare!

Boken för chokladälskare:
Oumbärliga recept
Njut av det söta livet med den här oemotståndliga kok-
boken. Bokens vackra fotografier är en fröjd för ögat och 
recepten på tårtor, godsaker, dekadenta desserter, bullar 
och kakor hjälper till att stilla chokladbegäret. Dessutom 
finns tips och recept på underbara hembakade presen-
ter som gärna ges bort till chokladälskande vänner. Ett 
måste för alla som tycker om sötsaker!

96 sidor. Inbunden. Format: 135x185 mm.
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Enkla och återförslutningsbara fryspåsar

120 st förslutbara fryspåsar
Gör dig själv och miljön en tjänst – frys in maten och 
minska matsvinnet! I detta paket ingår 120 stycken fryspå-
sar uppdelade på 1, 2 och 3 liter – med enkel öppna- och 
slut-funktion. Använd dem och ta vara på bl.a. kött, fisk, 
fågel, grytor, såser, bär, bröd och örter. Det är både enkelt 
och ekonomiskt.

120 st fryspåsar. 50 st 1 liter, 
40 st 2 liter och 30 st 3 liter.

98

Low carb-recept för hela veckan!

Mina favoriter:
Enkla recept för vardag och fest
Åse Falkman Fredrikson driver bloggen 
56kilo.se och är en av Sveriges största inspi-
rationskällor till lågkolhydratkost. Åse vet hur 
man lever och äter gott på ett hälsosamt sätt, 
utan att känna att man avstår från livets goda. 
Här finns recept för alla tillfällen – från morgo-
nens frukostfrallor till snabba vardagsmiddagar, 
kvällens festmiddag, fredagsmyset och mat för 
stora bjudningar. I Åses värld går livets goda 
hand i hand med en hälsosam livsstil!

192 sidor. Format: 171x215 mm.
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Grindar, odlingstillbehör, uggleholkar  
och mycket mer!

Snickarglädje     
i trädgården
Linnéa Dickson, trädgårdsmästare på Slottsträd-
gården i Malmö, bjuder på sina bästa snickeritips 
till både trädgård och balkong. Boken presenterar 
kreativa byggprojekt för dig som kanske inte har 
byggt så mycket sedan träslöjden i skolan. Här finns 
ritningar på allt från spaljéer och stöd för klätterväx-
ter till hopfällbara bord, monty cloche, vindskydd, 
kärl, torkställningar och skydd mot skadedjur. Lär dig 
hur du kommer igång med dina projekt, vilka verktyg 
och material du bör ha, och framförallt hur du lyfter 
din trädgård och odlingar till nya höjder!

155 sidor. Inbunden. Format: 178x248 mm.
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STILIGT TORN 
FÖR BÖNOR 
OCH ANDRA 
KLÄTTRARE

MATERIAL

 → Läkt, 25 × 36 mm:  
4 st. à 2 000 mm 
4 st. à 440 mm 
4 st. à 340 mm och 
4 st. à 240 mm

 → Regel, 45 × 45 mm: 
1 st. à 125 mm

 → Skruv:  
8 st. à 3,5 × 50 mm och  
1 st. à 4,0 × 40 mm

 → Dyckert, med så litet 
huvud som möjligt:  
36–40 st. à 2,0 × 50 mm 

 → Trälim

 → Konservburk, rengjord 
och utan etiketter:  
2 st à 75 mm i diameter

 → Ytbehandling: målarfärg 
eller Roslagsmahogny 
(se s. 37)

VERKTYG

 → Fogsvans eller 
kap och gersåg

 → Måttband

 → Vinkelmätare

 → Blyertspenna 

 → Borrskruvdragare, 
”spikborr” (se 
s. 41) och bits

 → Hammare

 → Vattenpass 

 → Sandpapper

 → Spritpenna

 → Plåtsax

 → Pensel

oM du ger dina klängväxter något att klättra på får 
de inte bara stöd och klarar av vindbyar och nederbörd 
bättre, den eventuella skörden blir också lättare att se 
och plocka. Dessutom blir trädgården vackrare när ran-
korna får sträcka sig uppåt istället för att ligga slickade 
mot marken. 

Jag har kämpat länge för att komma på den bästa lös-
ningen och varje år har jag testat nya sätt. Till slut kom 
jag på en konstruktion som var överlägsen. Den är både 
snygg och går snabbt att göra. På köpet lär du dig att 
bygga tavelramar! Jag tycker att detta böntorn förtjänar 
en krona i toppen och därför har jag gjort en av gamla 
konservburkar. Det går egentligen bra att smycka det 
med vad du vill, kanske ett gammalt krocketklot eller 
annat som du hittar. Här är det bara fantasin som sätter 
stopp! 

S
VÅ

R IGHETS
–

G R A D
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KOMPOSTBEHÅLLARE

Min trädgårdSFiloSoFi går ut på att ta vara på det som 
redan finns och tillsätta så lite material utifrån som möjligt. Allt 
rotogräs och alla matrester går direkt till hönsen (förutom lök 
och växter från Solanum-släktet, som tomat, eftersom det är far-
ligt för dem). Deras och ankornas bajs använder jag sedan i od-
lingarna. Också löv, matrester som djuren inte tål, grönsaksblast 
och annat hamnar så småningom i jorden. För att verkligen kun-
na utnyttja detta organiska material behövs stora (och många!) 
behållare där det kan bli till saftig, näringsrik kompost. 

Kompostbehållaren som beskrivs här blir 3,6 meter lång och 
ca 1,2 meter djup, om du har mindre plats än så får du anpassa 
ritningen efter hur stort utrymmet är. En kompost med ett fack 
är bra, men tre fack är ännu bättre! Då kan du ha material som 
har kommit olika långt i nedbrytningsprocessen i olika fack. När 
det vänstra facket är fullt börjar du istället fylla på det högra. Låt 
mittenfacket vara tomt så att du kan använda det när du sedan 
ska vända komposten. Då kan du ösa ned materialet direkt där 
istället för att lägga det utanför komposten. Efter några månader 
kan du vända tillbaka materialet i det förra facket. Du bör vända 
komposten i alla fall två gånger per säsong så att den kommer 
igång ordentligt, men ju oftare du vänder desto snabbare går 
nedbrytningsprocessen. På sommaren kan det också vara bra att 
vattna komposten när det är som torrast. Då kommer den igång!

För att undvika att materialet faller ut mellan springorna kan 
man antingen täcka dem lite med brädor eller klä insidan med 
korrugerad plåt. Ett annat tips är att klä insidan med småmaskigt 
metallnät så att sorkar och råttor inte kan ta sig in. Det kan också 
vara skönt att ha någon form av dörr, helst en delad så att den 
går att öppna halvvägs. Det underlättar när du ska tömma och 
vända komposten.

S
VÅ

R IGHETS
–

G R A D

4 4
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INSEKTSHOLK 

INSEKTSHOLK 

Många av inSekternaS naturliga miljöer har för-

svunnit i tätorterna, så vi måste därför medvetet skapa 

ytor där de kan hitta mat och platser där de kan över-

vintra och lägga sina ägg. Du kan exempelvis låta en bit 

av gräsmattan vara vildvuxen med blommande gräs och 

klöver, eller sätta vårlök så att insekterna kan hitta mat 

tidigt på året när det inte finns så mycket annat att äta. 

Ge dem också tillgång till vatten. Häll det i en skål med 

sten eller spelkulor i botten som de kan stå på när de 

dricker så att de inte drunknar. Byt vattnet ofta.

Om du vill fixa en bostad åt insekterna kan du borra 

små hål i kortändan av ett vedträ eller samla bark i en 

terrakottakruka. Men ännu roligare är det att bygga 

en insektsholk. Det är dessutom ett perfekt projekt att 

göra tillsammans med barn. Och den fungerar att ha 

både i trädgården och på balkongen. Fyllningsmaterial 

kan exempelvis vara bambu- eller fläderpinnar, det vill 

säga kvistar som är ihåliga eller har ett mjukt inre som 

insekterna kan tugga bort. Även kottar, bark, löv, halm 

och liknande går bra. Ut i trädgården och skogen och 

se vad du hittar!

Det är viktigt att tänka på var man placerar holken. 

Om den hamnar i söderläge gör den stekande solen att 

det blir det på tok för varmt och insekternas larver och 

ägg kan då dö. Om den sitter vänd mot norr kan det 

istället bli för kallt och insekterna riskerar att frysa 

ihjäl på vintern. Ett östligt läge är bäst, där får de mor-

gonsol som värmer lite lagom. Det är också viktigt att 

alltid ha ett litet tak på holken som skyddar mot regn. 

Insekterna vill inte att det blir för blött. Jag har valt att 

klä taket med tjärpapp men det går också bra att an-

vända exempelvis plåt eller måla träet, bara det håller 

holken torr. Insekterna gillar inte heller starka vindar. 

Därför är det bra att hänga upp holken bakom ett bus-

kage eller på en skyddad vägg. 

MATERIAL

 → Ytterpanel, 21 × 170 mm: 

2 st. à 290 mm,  

1 st. à 130 mm och  

2 st. à 180 mm 

 → Spik:  
13 st. à 2,3 × minst 40 mm 

och  
1 st. à minst 3,1 × 70 mm 

(till upphängning)

 → Tjärpapp eller plåt: 

1 st. à ca 500 × 500 mm

 → Pappspik:12 st.

 → Trälim

 → Ytbehandling: linolja 

eller linoljefärg

 → Fyllningsmaterial, t.ex. 

bambu, fläderpinnar, 

kottar, bark löv och halm

 → Ev. hönsnät:  

2 st. à ca 400 × 200 mm

 → Ev. häftklamrar

VERKTYG

 → Måttband

 → Blyertspenna 

 → Fogsvans

 → Sandpapper

 → Borrskruvdragare, 

”spikborr” (se s. 41) 

och bits

 → Hammare 

 → Ev. plåtsax eller 

fasonsax

 → Ev. häftpistol

 → Avbitartång

 → Pensel

S
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Sidensvans

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
44

30 31 1 2 3 4 5

45
6 7 8 9 10 11 12

46
13 14 15 16 17 18 19

47
20 21 22 23 24 25 26

48
27 28 29 30 1 2 3
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4 5 6 7 8 9 10

 
Elsa Edit 

 Tim Hubert 
 Eugen 

 
 Ingegerd 

 Teodor Martin 
 Konrad 

 Kristian Emil 
 Vibeke Naemi Lillemor Elisabet 

 Pontus Helga Cecilia 
 Gudrun Katarina 

 

 
Astrid 

 
 Anders Oskar Beata Cornelia 

 Barbara 
   Nikolaus Angela 

 
 Malin 

 Isabella Edgar 
 Tobias Hugo Sverker Eugenia 

 Gustav Adolf Ingela Vendela  Teodora Martina Mårten Kurt 

 
Krister Emilia Leopold Viveka Naima Moa Lisbet 

 Marina Olga Sissela Klemens Rune Katja Linus 

 
Asta Malte Sune Andreas Ossian Beatrice Lydia 

 Barbro Sven  Niklas   Angelika Virginia Anna Malena 

Söndagen e.
Alla helgons dag

Fars dag

Doms-
söndagen

1 i advent

Alla helgons dag

Finlands
självständighetsdag

Allhelgonadagen

November 
2023 Hubertusdagen

Mårtensafton

2 i advent
Nobeldagen

Gustav Adolfsdagen

Söndagen f.
domssöndagen

23 e. 
trefaldighet

Internationella 
barndagen - 
FN

Fåglar kalender F 2023.indd   12
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Blåmes

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

17

24 25 26 27 28 29 30

18

1 2 3 4 5 6 7

19

8 9 10 11 12 13 14

20

15 16 17 18 19 20 21

21

22 23 24 25 26 27 28

22

29 30 31 1 2 3 4

 Vega Markus Terese  Engelbrekt Tyra Tyko Mariana 

 Valborg Filippa Jane Mona Erhard Rita Carita 

 Åke Reidun Styrbjörn Märit Lotta Linn Halvar 

 Sonja Ronny Ruben Erik Majken Carola Conny 

 Henning Desirée Vanja Urban Vilma Blenda Borghild 

 Jeanette Veronika Pernilla Gunnel Roger Gudmar Solveig 

   Teresia  Ture   

  Filip John Monika Gotthard Marit Carina 

  Reidar Esbjörn Märta Charlotta Linnea Halvard 

 Sofia Ronald Rebecka  Maj Karolina Konstantin 

 Hemming Desideria Ivan  Vilhelmina Beda Ingeborg 

 Yvonne Vera Petronella Gun Rutger Ingemar Solbritt 

Norges 
Nationaldag

Mors dag

Maj 
2023

Första Maj

Kristi-
Himmelsfärds-
dag

Europadagen
Teckenspråkets 
dag

Pingstdagen

Bönsöndagen

Söndagen f. 
pingst

Internationella press-
frihetsdagen
FN

Heliga 
trefaldighets 
dag

5 i påsktiden

Pingstafton

4 i påsktiden
Valborgs-
mässoafton
Konungens födel-
sedag

Veterandagen

Annandag 
Pingst
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Sparvuggla

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
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26 27 28 29 30 31 1

1

2 3 4 5 6 7 8

2

9 10 11 12 13 14 15

3

16 17 18 19 20 21 22

4

23 24 25 26 27 28 29

5

30 31 1 2 3 4 5

Januari 
2023

 

 Staffan Johan Benjamin Natalie Set Sylvester 
 

 
Svea Alfrida Rut Hannele Baltsar Augusta Erland 

 Gunder Sigbritt Jannike Fridolf Knut Felicia Lorentz 

 Helmer Tony Hildur Henrik Sebastian Agneta Viktor 

 
Freja Erika Pål Boel Göta Karla Diana 

 Gunhild Joar Maximilian 
 Hjördis Anselm Agda 

 Stefan Johannes 
 Natalia Abel 

 
 

 
 Alfred 

 Hanna Melker August 
 

 Gunnar Sigurd Jan Frideborg 
 Felix Laura 

 Hjalmar Anton Hilda Henry Fabian Agnes Vincent 

 
Frej 

 Paul Bodil Göte Karl 
 

 Gunilla Ivar Max 
 Disa Ansgar Agata 

Trettondagsafton

1 e. trettonded.

2 e. trettonded.

Konungens
namnsdag

3 e. trettonded.

Nyårsafton Nyårsdagen

Tjugondedag jul

Värnlösa 
barns dag

Kasper

Trettondedag jul

4 e. trettonded.

Kyndels-
mässodagen

Kyndels-
mässodagen

Förintelsens 
minnesdag 
FN

Annandag Jul
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och stort format!
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Almanacka med vackra fotografier

Svenska fåglar   
Väggalmanacka 2023
I denna almanacka finner du fantastiska närbilder på 
tolv fåglar från svensk skog och natur. Njut av foto-
grafier på bl.a. sädesärla, sidensvans, fasan, blåhake 
och sparvuggla, alla med sina egna unika egenskaper, 
mönster och färger. Utöver bilderna finns namnsdagar 
och helgdagar presenterade samt gott om utrymme 
för egna anteckningar. Fascineras av vackra fågelarter 
medan du planerar årets aktiviteter!

13 blad. Spiralbunden. Format: 245x350 mm.
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Spännande läsning om    
förhistoriska djur!

Lär dig mer om   
dinosaurier
Fakta i fokus är en serie illustrerade fakta-
böcker för nyfikna och kunskapssugna barn. 
Här får de upptäcka dinosauriernas värld! Läs 
om fler än 140 förhistoriska djur som den havsle-
vande Plesiosaurus, flygande Pterodactylus och 
stridslystna Allosaurus. Boken är full av fina bilder 
och roliga fakta, t.ex. vilken dinosaurie som hade 
tjockast kranie, vilken som var smartast och 
vilken som hade över 1500 tänder!

156 sidor. Inbunden. Format: 137x165 mm.
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98:-
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219:-

Krossa ljudvallen med Tom Cruise!
2 DVD-box:

Top Gun 1 & 2
Återupplev den klassiska actionrullen från 
1986 tillsammans med den kritikerrosade upp-
följaren från 2022! I första filmen möter vi den 
våghalsige Pete ”Maverick” Mitchell (Tom Cru-
ise), stridspiloten som skickas till flygskolan Top 
Gun för att bli en av de bästa. Drygt 30 år senare, 
i uppföljaren, tränar Maverick en grupp inför ett 
specialuppdrag. Då träffar han löjtnant Bradley 
Bradshaw – sonen till Mavericks bortgångne 
vän ”Goose”. Det kulminerar i ett uppdrag som 
kräver den ultimata uppoffringen av de som blir 
utvalda.

Speltid: 1 tim 49 min + 2 tim 10 min. 
Språk: Engelska. Text: Svenska. 
Rekommenderad från 11 år.
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Ny bokserie och en återförening   
som heter duga!
Jan Guillou:

Den som dödade    
helvetets änglar
Jan Guillou inleder en ny serie med två bekanta roman-
personer i huvudrollerna, och det är inte vilka pensionä-
rer som helst. Den ene är journalistveteranen Erik Ponti, 
den andre hans gamle vän från förr, den forne underrättelse-
officeren Carl Hamilton. Till synes ett mycket omaka par, 
som det dock vore oklokt att underskatta. Snart hamnar 
de i ett mycket händelserikt äventyr – ett äventyr mot 
extrem och ytterst välorganiserad brottslighet där mer än 
bara livet står på spel.

319 sidor. Inbunden. 
Format: 143x218 mm.

103

Enkel våg för att väga bagaget

Bagagevåg
Efter allt hemmasittande under pandemin 
börjar vi äntligen att drömma oss bort till 
utlandet igen – för att uppleva nya platser, 
miljöer och äventyr. Men inför en resa kan 
bagaget bli ett stressmoment. Hur mycket 
väger min väska? Måste jag lämna något 
hemma? Vad händer om väskan visar sig vara 
för tung? Med en bagagevåg är problemet ur 
världen. Fäst vågen i din packade väska och 
lyft, så skrivs vikten ut på displayen. Stressa 
inte mer än nödvändigt inför resan – ha en 
bagagevåg hemma.

Mäter vikt upp till 40 kg. Drivs på batteri (ingår).

104

179:-
Ord. pris 198:-

FYNDPRIS

198:-
Ord. pris 249:-

Fotograf: Anna-Lena Ahlström
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Strumpor för sportande och kalla fötter

Sportstrumpor 5-pack
Fem par slitstarka strumpor för sport och vardag. Strumporna 
är märkta med ÖKO-tex vilket garanterar att de är fria från 
skadliga tillsatser. Tillverkarna följer BSCI som arbetar för goda 
arbetsförhållanden.

Material: 73% bomull, 25% polyester och 2% elastan.

    Storlek 36/40

    Storlek 41/45

5-PACK

169:-106
107

5-pack

Effektiva pass på 10, 20 och 30 minuter!

Träna hemma
Den folkkära träningsprofilen Annika Sjöö har 
samlat sina bästa träningspass för hemmet! 
Annikas mission är att alla ska hitta sin motivation 
till att träna, och därför skrev hon denna hem-
maträningsbok. Boken är indelad i tre delar: trä-
ningspass på 10, 20 och 30 minuter, så att du själv 
kan välja vad som passar. Passen kombinerar både 
puls och styrka, och kan alltid anpassas efter nivå 
och dagsform. De enda förkunskaperna som krävs: 
Att ha en kropp!

160 sidor. Format: 165x215 mm.
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Gänget i Paw Patrol är tillbaka med en    
fan-TASS-tisk målarbok!

Paw Patrol:
Mighty Power målarbok
Superladda dina pennor och gör dig redo för ett mäktigt uppdrag 
med färgläggning. I denna målarbok får du följa med Ryder, Chase, 
Marshall, Skye och resten av gänget på ett äventyr fullt av färg och 
action. Så greppa pennan och måla dina favoritvalpar som häftiga 
superhjältar!

32 sidor. Format: 200x275 mm. 89:-

108

Fiberpennor i regnbågens alla färger

Fiberpennor, 24-pack
Målarpennor för både barn och vuxna! Kulörerna är pigga och glada så 
att målningarna blir extra fina. Bläcket är dermatologiskt testat och fritt 
från skadliga ämnen, och dessutom lätt att tvätta bort om det kommer 
på t.ex. kläder eller händer. 

Dermatologiskt testade fiberpennor, 24-pack. Längd: 16 cm. Rekommenderad från 3 år.

109
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Korsord, pyssel och klurigheter för alla barn!

Barnens Bästa Kryss   
och Pyssel
Här finns över 40 roliga korsord, labyrinter, finn-fem-fel, prick-
till-prick och massa annat kul som utmanar barnens fantasi 
och problemlösningsförmåga. Det är klurigt men roligt, och 
det medföljer facit till alla frågor. Lärorik underhållning för 
barn i åldrarna sex år och uppåt!

32 sidor. Format: 210x250 mm.

89:-

110



54

Spännande fakta för alla barn!

Barnens uppslagsbok 
om vår planet
Utforska vår fantastiska planet och de krafter 
som har format den – från vulkaner och jordbäv-
ningar till vind och regn! Du får också lära dig mer 
om världsdelar, klimat och befolkning och om hur 
människors aktiviteter påverkar jorden. Boken är 
fylld med överraskande fakta och otroliga bilder. 
Den tar dig med på en resa från solsystemets början 
till nutid och är en fullmatad guide till att förstå vår 
planet.

127 sidor. Inbunden. Format: 230x288 mm.

111

Skrapa fram fina bilder i regnbågens färger
Skrapa och skapa:

Under havsytan
I denna roliga bok skrapar du fram motiven med med-
följande träpenna. Varannan sida är täckt av ett svart 
lager och bakom gömmer sig fina färger som lila, rosa, 
rött, blått och glänsande silverfärg. Ju mer du skrapar 
desto mer färg kommer fram i bilden. Rolig och unik 
pysselbok med söta havsdjur!

60 sidor. Spiralbunden. 
Format: 170x220 mm. 149:-
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Prisbelönte Alex Schulman återvänder   
med en ny roman!
Alex Schulman:

Malma station
En berättelse om familjehemligheter och oförrätter som 
gått i arv genom generationer – och jakten på sanningen 
som kan förändra allt. Fem personer är på tågresa genom 
Sverige: ett gift par i kris, en ensamstående far och hans 
dotter, och en kvinna som söker svaret på en gåta hennes 
mamma lämnat efter sig. De reser alla mot Malma station och 
varken de eller läsaren vet hur deras öden hänger samman, 
eller anar att det som händer på slutdestinationen kommer 
att omdefiniera deras liv.

350 sidor. Inbunden. 
Format: 134x213 mm.
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Fotograf: Thron Ullberg

Fotograf: Anna-Lena Ahlström

Anne Holt återvänder med den elfte boken 
om Hanne Wilhelmsen!
Anne Holt:

Det elfte manuset
En pandemi har tagit över världen. Hanne Wilhelmsen, 
legend inom polisen och numer pensionär, har levt iso-
lerad i åratal men vågar sig äntligen ut i den folktomma 
staden. Samtidigt arbetar polisassistent Henrik Holme 
med ett mord som ingen bryr sig om – en kvinna har 
hittats naken med sönderslaget ansikte och ingen vet 
vem hon är. Vidare försvinner ett mycket värdefullt 
manuskript från ett av Norges största förlag. En historia 
om familjehemligheter, svek, olika identiteter och 
om hur litteratur kan vara bokstavligen livsfarlig.

400 sidor. Inbunden. Format: 145x215 mm.
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Fotograf: Kristian Pohl.
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149:-

Fullspäckad box med alla 23 av 
Astrid Lindgrens biofilmer!
23 DVD-box:

Astrid Lindgren
Astrid Lindgrens oförglömliga sagor har en 
speciell plats i våra hjärtan, och här finns 
alla hennes biofilmer samlade. Njut av Pippi 
Långstrump, Ronja Rövardotter, Bröderna 
Lejonhjärta, Alla vi barn i Bullerbyn, Emil i 
Lönneberga, Lotta på Bråkmakargatan och 
många fler. En fantastisk samling filmer 
som barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
kommer att älska i många år framöver.

Speltid: 34 tim. 28 min. Språk: Svenska.

Roliga byggprojekt för     
alla Minecraft-fans!

Minecraft Mästarbyggen:
Minispel
Den här skojiga guiden är packad med instruktioner 
för 12 häftiga minispel i Minecraft – perfekt för alla 
som spelar online med kompisarna! Bygg allt från pil-
bågsskyttetävlingar till racerbanor, Battle Royale och 
båtutmaningar, eller varför inte en enorm hinderbana? 
Byggena varierar från lätta till avancerade och förkla-
ras med enkla och tydliga instruktioner. Inga moddar, 
fusk eller hacks behövs!

80 sidor. Inbunden. Format: 220x275 mm.
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Fotograf: Kristian Pohl.
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Lappland

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5

30 31 1 2 3 4 5

6
6 7 8 9 10 11 12

7
13 14 15 16 17 18 19

8
20 21 22 23 24 25 26

9
27 28 1 2 3 4 5

10

6 7 8 9 10 11 12

  Gunilla Ivar Max  Disa Ansgar Agata 

 Dorotea Rikard Berta Fanny  Yngve Evelina 

 Agne   Julia Alexandra Frida Gabriella 

    Torsten Mattias Sigvard Torgny 

  Maja Albin Ernst Gunborg Adrian Tora 

 Ebba  Saga Torbjörn Edla Edvin Regina

 Gunhild Joar Maximilian  Hjördis Anselm Agda 

 Doris Dick Bert Franciska Iris Inge Evy 

 Ove Valentin Sigfrid Julius Sandra Fritiof Ella 

 Vivianne Hilding Pia Torun Mats Sivert Torkel 

 Lage Maria Elvira Erna Gunvor Adriana Tove 

 Ebbe Camilla Siv Torleif Ada Egon Viktoria 

Alla hjärtans 
dag

2 i fastan

Kyndels-
mässodagen

Fastlags-
söndagen

Sexagesima

Februari
2023

Sverige-
finnarnas 
dag

Askonsdagen

Fettisdagen

Blåmåndagen

Kyndels-
mässodagen

1 i fastanInternationella 
modersmåls-
dagen - FN

Internationella 
kvinnodagen - FN Kronprinsessans

namnsdag

Samernas 
nationaldag

3 i fastan
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Fattighuskanalen i Göteborg

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
44

30 31 1 2 3 4 5

45
6 7 8 9 10 11 12

46
13 14 15 16 17 18 19

47
20 21 22 23 24 25 26

48
27 28 29 30 1 2 3

49

4 5 6 7 8 9 10

 Elsa Edit 
 Tim Hubert 

 Eugen 

  Ingegerd 
 Teodor Martin 

 Konrad 

 Kristian Emil 
 Vibeke Naemi Lillemor Elisabet 

 Pontus Helga Cecilia 
 Gudrun Katarina 

 

 Astrid 
 

 Anders Oskar Beata Cornelia 

 Barbara 
   Nikolaus Angela 

 
 Malin 

 Isabella Edgar 
 Tobias Hugo Sverker Eugenia 

 Gustav Adolf Ingela Vendela  Teodora Martina Mårten Kurt 

 Krister Emilia Leopold Viveka Naima Moa Lisbet 

 Marina Olga Sissela Klemens Rune Katja Linus 

 Asta Malte Sune Andreas Ossian Beatrice Lydia 

 Barbro Sven  Niklas   Angelika Virginia Anna Malena 

Söndagen e.
Alla helgons dag

Fars dag

Doms-
söndagen

1 i advent

Alla helgons dag

Finlands
självständighetsdag

Allhelgonadagen

November 
2023 Hubertusdagen

Mårtensafton

2 i advent
Nobeldagen

Gustav Adolfsdagen

Söndagen f.
domssöndagen

23 e. 
trefaldighet

Internationella 
barndagen - 
FN
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Körsbärsträd i blom, Göteborg 

v Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

17

24 25 26 27 28 29 30

18

1 2 3 4 5 6 7

19

8 9 10 11 12 13 14

20

15 16 17 18 19 20 21

21

22 23 24 25 26 27 28

22

29 30 31 1 2 3 4

 Vega Markus 
Terese  Engelbrekt 

Tyra 
Tyko Mariana 

 Valborg 
Filippa 

Jane 
Mona 

Erhard 
Rita Carita 

 
Åke 

Reidun Styrbjörn 
Märit 

Lotta 
Linn Halvar 

 Sonja 
Ronny 

Ruben 
Erik 

Majken Carola Conny 

 Henning Desirée 
Vanja 

Urban 
Vilma Blenda Borghild 

 Jeanette Veronika Pernilla Gunnel 
Roger Gudmar Solveig 

 
 

 Teresia 
 

Ture 
 

 

 
 

Filip 
John Monika Gotthard 

Marit 
Carina 

 
 

Reidar Esbjörn 
Märta Charlotta Linnea Halvard 

 
Sofia Ronald Rebecka 

 
Maj Karolina Konstantin 

 Hemming Desideria 
Ivan 

 Vilhelmina 
Beda Ingeborg 

 Yvonne 
Vera Petronella 

Gun 
Rutger Ingemar Solbritt 

Norges 
Nationaldag

Mors dag

Maj 
2023

Första Maj

Kristi-
Himmelsfärds-
dag

Europadagen

Teckenspråkets 

dag

Pingstdagen

Bönsöndagen

Söndagen 
f. pingst

Internationella 

pressfrihetsdagen

FN

Heliga 
trefaldighets 
dag

5 i påsktiden

Pingstafton

4 i påsktiden

Valborgs-
mässoafton

Konungens 
födelsedag

Veterandagen

Annandag 
Pingst
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Trådlösa hörlurar med portabelt laddningsetui!

Trådlösa hörlurar
Lyssna på din favoritmusik och ta emot samtal. Dessa nätta 
öronsnäckor med inbyggd mikrofon sitter bekvämt i öronen 
och bjuder på bra ljud och bas. De har en taltid på cirka 2,5 
timmar per laddning och cirka 3,5 timmars lyssnartid. Placera 
dem i etuiet när de inte används så laddas de enkelt upp på 
nytt. Själva etuiet laddas på cirka 2 timmar med medföljande 
USB C-kabel.

Bluetooth version 5.0. Frekvens 20Hz-20KHz.
Batterikapacitet: Laddningsetui 350 mAh. Hörlurar 40+40 mAh.

117

348:-
Ord. pris 398:-

Almanacka med vackra bilder   
från Sveriges alla hörn

Året runt i Sverige  
Almanacka 2023
Bli påmind om vårt lands fantastiska vyer 
samtidigt som du planerar månadens hän-
delser. I denna almanacka finner du fina foto-
grafier på Sveriges varierade miljöer och natur. 
Varje blad har en passande bild för årstiden, 
med blommande ängar, soliga skärgårdar, 
karga bergslandskap, snötäckta skogar och 
storstadsljus.

13 blad. Spiralbunden. 
Format: 224x320 mm.

118

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 114:-



58

FYNDPRIS

98:-
Ord. pris 129:-

Stor karta – nästan en meter bred!

Plansch: Världskarta
Stor, färggrann och pedagogisk plansch över världens länder, huvudstäder, storstäder, öar och hav! 
Perfekt att ha under skolans gång. Dessutom ser den väldigt trevlig ut på väggen, med fina färger och 
en smått gammeldags känsla. En rolig affisch som ger alla en lättillgänglig kurs i geografi.

Format: 839x470 mm. Levereras i skyddande papprulle.

119

Räkna med klistermärken!

300 klistermärken: 
Räkna med oss!
Följ med Poppy och Sam till bondgården. Där finns 
många söta djur och roliga saker att klistra med, 
som traktorer, kossor, grisar, får, hundar och katter. 
Hur många grisar ser du? En, två, tre! Kan du räkna 
hönorna? Med bokens 300 klistermärken blir det 
extra skoj att lära sig siffror och grundläggande ad-
dition. Och självklart behöver man inte räkna – alla 
får klistra precis som de vill!

20 sidor. Format: 220x277 mm.
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Björn Hellberg återvänder med   
deckarfavoriten Sten Wall!
Björn Hellberg:

Vena Amoris
En kvinnomördare slår till strax före högsäsongen i den 
idylliska Staden vid Sveriges största badbalja. Kommis-
sarie Sten Wall och hans medarbetare utsätts för hård press 
under några hektiska sommardagar. Den iskalle gärnings-
mannen lämnar ett avsiktligt spår som i hög grad förbryllar 
polisen: en makaber hänvisning till kärleken. Vad avses med 
det kryptiska budskapet? Är ledtråden utplacerad enbart för 
att vilseleda eller handlar det om ett verkligt motiv?

300 sidor. Inbunden. Format: 135x210 mm.
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Fotograf: Mats Andersson

Odla på liten yta och sätt 
krydda på omgivningen!

Odla ätbart på  
liten yta
Solvarma tomater, syrliga äpplen, milt 
pepprig blomsterkrasse och mycket mer. 
I Odla ätbart finns mängder av trevliga 
odlingsprojekt. Och det kommer väl till pass 
då intresset för när- och hemodlat är större 
än någonsin. Här förklarar Eva Robild hur du 
lyckas hela vägen från frö till skörd. Det hand-
lar om grönsaker förstås, men även om bär 
såsom nypon, havtorn, aronia och physalis, 
samt mer exotiska skapelser som äkta kastanj 
och fikon!

95 sidor. Inbunden. Format: 202x201 mm. 198:-
Ord. pris 269:-
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Kluriga sudokun i varierande   
svårighetsgrad

Sudoku:
Medel till svårt
Vill du testa din logiska problemlösningsförmåga 
till sin yttersta gräns? Då är detta boken för dig! Här 
hittar du 348 utmanande sudokupussel – en samling 
som garanterat ger även de mest skickliga och er-
farna entusiasterna ett rejält träningspass. Facit finner 
du i slutet av boken!

208 sidor. Format: 150x220 mm.
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Jakt-, fiske- och bygdehistorier som roar!

Bäcka-Markus i farten
Författaren Birger Lundqvist har under årens lopp 
rönt läsarnas stora uppskattning för sina roliga folk-
livsskildringar om Bäcka-Markus och hans vänners 
dråpliga äventyr. Bäcka-Markus i farten är en verkligt 
underhållande bok, med glada och äventyrliga nap-
patag med jägare och fiskare. Här roas vi av ett gäng 
krumelurer, som driver sitt spel i skog och mark och 
på sjö, som inte drar sig för ett och annat rävspel men 
som gärna räcker ut en hjälpande hand. Underhållande 
historier fyllda av fart och färg!

240 sidor. Inbunden. Format: 125x210 mm.
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Hemtrevlig ljusslinga med   
smakfullt sken!

Ljusslinga, 10 LED-ljus
Att inreda med olika typer av ljuskällor är alltid 
roligt och denna stilfulla ljusslinga passar hem-
mets alla rum. Slingan har tio metallbollar i guld-
färg med en LED-lampa i varje. Skenet är trevligt 
och reflekteras fint på närliggande ytor. Placera på 
matbord, fönsterbräda, i en vacker skål eller häng 
upp på väggen!

Längd: ca 1,6 meter. Bollar: ca 2,5 cm i diameter. 
Drivs med 2 AA-batterier (ingår ej).

125

Sluta köp tändstickor och tändargas!

Elektrisk tändare
Den här smarta tändaren är uppladdningsbar 
och startas med ett enkelt knapptryck. Tack 
vare längden är du långt ifrån lågan och den 
böjbara toppen gör det enkelt att komma åt 
i lyktor och ljushållare. Lågan brinner i ett par 
sekunder per knapptryck och när batteriet väl 
tar slut laddas den enkelt via USB-kontakt.

Uppladdningsbar tändare. 
Längd: 26 cm. Laddas via USB.

126
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Uppladdningsbar tändare 
med batteriindikator!

149:-
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Konstnär Leif Holmqvist Konstnär Ingvor Holmqvist

Konstnär Leif Holmqvist Konstnär Leif Holmqvist

Konstnär Leif Holmqvist Konstnär Ingvor Holmqvist

Konstnär Leif Holmqvist Konstnär Leif Holmqvist

En julhälsning är alltid uppskattad – 
skicka ett par julkort du också!

Dubbla julkort  
med kuvert
Åtta fina julkort med julmotiv av konstnären 
Leif Holmqvist. Korten är dubbelsidiga och 
innehåller texten ”God Jul & Gott Nytt År” i 
guldfärg. Det medföljer kuvert till varje julkort 
– redo att skickas när julen närmar sig.

8 stycken julkort och kuvert. 
Format: 110x145 mm.
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Snön faller lätt,  
eldstaden är tänd och 
Tomten är på besök
Pussel 1000 bitar:

Jultomten
I detta idylliska tusenbitars-
pussel är jultomten på be-
sök. Ljusen är tända, granen 
glänser, eldstaden knastrar 
och paketen plockas upp ur 
den stora säcken. Här finns 
många detaljer att hitta, 
vilket gör pusselläggandet 
extra spännande och roligt. 
Perfekt att lägga på julaf-
ton efter att maten ham-
nat i magen och paketen 
öppnats!

1000 bitar. Format: 680x480 mm.
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Förhöj julklapparna med ett gäng fina etiketter!

Julklappsetiketter
Det är alltid roligt att ge bort fina paket och de här 
etiketterna tar julklapparna till nästa nivå. I paketet 
ingår 40 etiketter med enkla och smakfulla motiv, 
varav 20 stycken har klister på baksidan och de 
resterande stansade hål och hampsnören. Fina 
klisteretiketter, juletiketter och tvinnade snören!

20 klisteretiketter samt 20 juletiketter med medföljande hampsnören.

129

89:-

Tomtehyss ända fram till julafton!

Nissedörr, 9 delar
Skapa ett krypin till alla tomtenissar – antingen 
i ditt hem eller utomhus! Med detta roliga kit kan 
du busa med din omgivning genom att sätta upp 
en ytterdörr och tillbehör för alla de små nissarna 
som gömmer sig uppe på loft och i vrår. Det 
ingår en trädörr med krans, stege, julgran, kvast, 
postlåda, korg, träspänn och två krokar. Placera 
t.ex. vid golvsockeln, på byrån eller utomhus 
vid husgrunden och bjud alla åskådare på ett 
gott skratt!

Nissedörr med tillbehör. 
Mått: 25-165 mm. Originalet från 
’Det Gamle Apotek’ i Danmark.

198:-
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Bra Förlag
Forumvägen 14

131 53 Nacka
Tel: 08 605 05 50

E-post: info@brafo.se
www.brafo.se

Pryd hemmet med ett fint hjärta!

Dekorationshjärta
Vackert upphängningsbart hjärta i mått-
ten 25 x 25 cm! Ramen täcks av guld- och 
silverglittrande granris och det medföljande 
hampsnöret bidrar med en hemtrevlig touch. 
Superfin och välkomnande prydnad till bl.a. 
ytterdörr, fönster, hall eller julgran!

Dekorationshjärta i stål, polyester och guldglitter. 
Storlek: 25x25 cm. Hampsnöre ingår.
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Svensktillverkat julgodis med mandel och karamell!

Brända mandlar
Brända mandlar är en klassisk sötsak som sägs ha uppfunnits på ett slott i 
Frankrike under 1600-talet. Exakt hur det gick till är oklart, men resultatet 
– mandlar täckta av ett sött och krämigt lager – har levt kvar och blivit 
en klassiker i juletider. Här får du 150 gram brända mandlar, täckta av en 
söt och mjuk karamell som smälter i munnen. Vansinnigt goda mandlar 
som levereras i fin cellofanstrut!

150 gram brända mandlar. Glutenfri. 
Innehåller laktos och mandel. 
Kan innehålla spår av hasselnötter.
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