Superfräsch rabarber och hallonmousse!
20 minuter + 1 timme i kylen
6-8 portioner
Rabarber- och hallonkräm
220 g rabarber
100 g frysta hallon
1 1/2 dl strösocker
1 1/2 dl vatten
1/2 msk citronzest
1 1/5 msk potatismjöl
+ 2 msk vatten
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Mousse
6 dl vispgrädde
3/4 dl florsocker
Rabarber- och hallonkrämen
Garnering
frysta hallon
citronmeliss
florsocker
Gör så här
1. Skär rabarbern i bitar. Lägg rabarber och hallon i en kastrull ihop med
strösocker, vatten och citronzest. Låt koka i ca 10 minuter tills rabarbern
är mjuk.
2. Blanda ihop potatismjöl och vatten, dra bort kastrullen från plattan och
häll redningen försiktigt i rabarberkrämen. Blanda väl och låt puttra i nån
minut till på spisen. Låt svalna helt i kylen (den ska bli kall) Mixa slätt.
3. Vispa grädden ihop med florsockret, ganska fast men inte smörig. Vänd
i rabarberkrämen.
4. Spritsa eller lägg upp moussen med sked i skålar eller glas. Garnera
med frysta hallon, citronmeliss och pudra över lite florsocker.
Den här moussen har ingen gelatin i sig då ni har potatismjöl i krämen.
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Här kommer lite information från styrelsen:
Kära grannar
Äntligen är sommaren här.
Vi i styrelsen vill passa på att dela med oss av lite nyheter
samt viktig information.
Vi börjar med att hälsa våra “nya” grannar
Emmy Engström, Johan Torsell och Juni Wannberg
välkomna till Kaplanen 9

Undercentralsbyte
Under sommaren så kommer vi att byta ut undercentralen och
radiatorventiler samt termostater på era radiatorer(element)

Cyklar
Var vänliga och gå igenom cykelförråden och har ni cyklar
som inte används ta ner dem till källaren så att de som
använder sina cyklar får plats. Är det cyklar som saknar
ägare kommer dessa att forslas bort.

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

vid samtal till larmcentralen!
OBS! Tänk på att alltid uppge portkod!

Felanmälan
Telefon 042-19 95 90.

Grill
Nu är det härliga grilltider här
För er som vill grilla finns grillverktyg i
cykelförrådet.
Ett par saker man bör tänka på när
man grillar är, att man städar efter sig
och att man slänger använd grillkol i
plåtbehållaren när det har kallnat.
Och inget annat ska slängas där, Tack!

grillafton
Kommer att ordnas fredagen den 31 Augusti
Kl 18.00. Vi bjuder på grillat, dryck medtages efter behag.
För planeringen behöver vi veta hur många som kommer
och vi ber er därför fylla i nedanstående och lägga i vår
förslagslåda, eller via mail info@kaplanen9.se
senast söndag den 26 Augusti.

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.
Slutligen tänk på att stänga ytter / källarporten
ordentligt efter er, så vi slipper objudna gäster.

Vi i styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!

Jag/Vi kommer ............ st person/er
till grillafton den 31 augusti.

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

Namn

