Fryst Cheesecake med apelsin
och pepparkaksbotten
Ingredienser:
4 dl vispgrädde
4 ägg
2 dl strösocker
400 g färskost (Philadephia)
Finrivet skal av 1 ½ apelsin
150 g pepparkakor

2017

Gör så här:
Vispa grädden fast. Dela äggen i gulor och vitor.
Vispa gulorna med sockret ljust och fluﬃgt.
Vispa ner färskost och finrivet skal av 1 apelsin (för 8 portioner).
Vispa äggvitorna hårt.
Vänd försiktigt ned först grädden och därefter äggvitorna i blandningen.
Klä insidan av en form (ca 1 1/2 liter för 8 portioner) med plastfolie.
Häll smeten i formen.
Mixa pepparkakorna till ett smul.
Fördela ”smulet” över formen, men spara lite till garnering.
Ställ i frysen i minst 4 timmar.
Ta ut cheesecaken ca 15 minuter före servering.
Stjälp upp formen på ett fat och bort plastfolien.
Garnera med pepparkakssmul och resterande apelsinskal.
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Kära grannar!

Portkod

Vintern är kommen och jultiden närmar sig med stormsteg.
Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla för det gångna
året och samtidigt dela med oss av lite nyheter samt viktig
information.
Vi börjar med att hälsa våra “nya” grannar
Christian Ferrini och Bengt von Krassow välkomna till
Kaplanen 9

För allas vår säkerhet är det Dags att byta portkod.
Den nya koden fr. o. m 1/1 2018 är: ****

Brandvarnare
Nu under den mörkare årstiden men ack så mysigt
med levande ljus… Kontrollera brandvarnare extra
noga och byt eventuellt ut gamla batterier!

Ändring av Stadgar
Inom kort kommer kallelse till extra föreningsstämma för
ändring av föreningens stadgar. Vi hoppas att ni sluter upp!

vid samtal till larmcentralen!

”Tjugondag Knut åker granen ut”
Julgranarna samlar vi vid grillplatsen och dessa
forslas bort under vecka 3. Efter de får var och
en ombesörja bortforslingen själv..

OBS! Tänk på att alltid uppge portkod!
Slutligen tänk på att stänga ytter / källarporten
ordentligt efter er, så vi slipper objudna gäster.

Mata fåglarna – inte råttorna
Tänk på att inte lägga fågelmat på
marken runt vår fastighet då maten
drar till sig råttor.

Felanmälan
Telefon 042-19 95 90.

Felanmälan har öppet med personlig service dygnet runt så
att du alltid kan nå dem när du behöver!
Eller via http://www.hsbhbg.se/Kontakt/Felanmalan

Vi i styrelsen önskar er alla en

Styrelsen
Vill ni komma i kontakt med styrelsen går det bra
att maila till info@kaplanen9.se eller så kan ni
använda förslagslådan utanför tvättstugan.

