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Hej!
Det här är det första digitala månadsbrevet från Frivillig och hälsofrämjande enheten i Örebro kommun.
Vi skickar det till dig som tidigare lämnat din e-postadress till oss. Det kommer ut en gång per månad med tips
och information som du kan ta del av digitalt.
Vill du inte ha månadsbrevet? Meddela oss, så tas din e-postadress bort från sändlistan.
Finns det något intressant som du vill tipsa om? Skicka det till oss så kan vi lägga in det i brevet och det
kan komma fler till del. Vi vill också höra vad ni tycker och tänker om det som står i breven, så hör gärna av
er till oss och berätta. Kontaktuppgifter hittar du här nedanför. Ta väl hand om er!

OM OSS

Frivillig och hälsofrämjande enheten
riktar sig till dig som är senior, i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
Du kan vända dig till oss om du exempelvis vill delta på någon aktivitet, få tips eller hjälp
att sköta din hörselutrustning, själv bli eller få kontakt med en volontär, ta del av, eller
själv vara en del av kulturutbudet för seniorer, få tips på sysselsättning och mötesplatser,
prata om hur du har det hemma – vad som får dig att må bra och få stöd för att nå dit!
Kontakt
Du når oss genom Örebro kommuns servicecenter,
019-21 10 00, välj knappval 1 och fråga efter en seniorlots.

På grund av rådande pandemi kan verksamheter som nämns i detta brev ha begränsat utbud.
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TEMADAGAR

denna månad: Bananens dag, Podcastens dag, Tomatsåsens dag, Våffeldagen och Världsteaterdagen

Bananens dag 4 mars

Fakta om bananer: De är naturligt fria från fett, kolesterol och salt. Dessutom innehåller de en rad olika vitaminer och
mineraler, som till exempel vitamin B6, mangan, vitamin C, kalium, magnesium, riboflavin, niacin, vitamin A och järn
samt kostfibrer.
Förekomsten av kostfibrer, kalium, vitamin C och B6 i banan ger förbättrad hjärthälsa. Att
minska på saltet är en viktig faktor för att sänka blodtrycket. Men lika viktigt är ett högt intag
av kalium på grund av dess kärlutvidgande effekt. Att öka sitt intag av kalium samtidigt som
man drar in på saltet är den främsta förändringen en människa kan göra i sin kost för att
reducera risken att drabbas av hjärtsjukdom, menar professor Mark Houston vid Vanderbilt
Medical School.
Eftersom bananen också är en bra C-vitaminkälla kan den bidra till att minska förekomsten av fria radikaler som är
kända för att kunna orsaka cancer. Ett högt intag av kostfibrer från till exempel banan ger också en minskad risk att
drabbas av tjock- och ändtarmscancer. En medelstor banan ger ungefär tre gram kostfibrer. Livsmedelsverket anser
att en lagom fibermängd för vuxna är ungefär 25–35 gram fibrer om dagen.
Bananer kan underlätta vid såväl förstoppning som diarré. Det höga fiberinnehållet i bananer bidrar till att normalisera
tarmrörelserna och vid diarré kan bananer hjälpa till att återställa elektrolytnivåerna, särskilt av kalium.
Bananer innehåller tryptofan, en aminosyra som i studier har visat sig stimulera minnet samt förbättra humöret.
I likhet med äppelmos kan mosade, mogna bananer användas vid bakning istället för olja eller smör.
(källa: Svenska Dagbladet)
Gott fika istället för kakan: Bananpannkakor , Stekt banan med honung (Länkarna går till Viktväktarnas hemsida)

Podcastens dag 7 mars

Har du hört talas om poddar eller podradio?
Vad är det och hur gör man för att lyssna?
Var hittar man dem och hur vet man vilka som är bra?
Lär dig mer om poddradio från Sveriges Radio:
Länk till Lilla poddskolan från Sveriges Radio
Här hittar du länkar till olika poddar:
Länk till poddar från Sveriges Radio
Länk till Poddtoppen
Länk till Seniorpodden från SPF Seniorerna
Länk till Äldrecentrums podcast
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Tomatsåsens dag 9 mars

Nu börjar det bli dags att så tomatfrön. I Tidningen Land och i Allt om Trädgård
hittar du beskrivningar för att lyckas med din tomatodling.
Klicka på länkarna så hittar du artiklarna.
Odla tomat – så lyckas du | Land
Odla tomater – så lyckas du med en lättodlad köksväxt! | Allt om Trädgård
Recept:
Här kan du se receptet på Mandelmanns tomatsås; Tomatsås med selleri och basilika
Vill du se programmen om Mandelmanns gård online – så hittar du dem här på TV4 Play
(Har du inte tittat på TV4 Play tidigare så behöver du först registrera ett
konto gratis, med din e-postadress och ett lösenord som du väljer.)

Vårdagjämningen 20 mars

Ljuset återvänder! Historiskt sett räknas detta som årets första vårdag.
Solen går upp kl. 6:02 och ner kl. 18:12.
På SMHIs hemsida kan du läsa mer om vårdagjämning och andra väderfenomen.
Vårdagjämning och höstdagjämning | SMHI
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Våffeldagen 25 mars

Våfflans historia: Vårfrudagen – Marie bebådelsedag – är en kyrklig högtid som historiskt sett också fått markera
vårbrukets början. Numer förknippar vi denna dag med våfflor. I bondesamhället inledde vårfrudagen en period med
intensivt vårbruk och markerade övergången mellan vinter och vår. I kristna länder har dagen firats åtminstone sedan
600-talet. Vårfrudagen användes även för vädertydor och betraktades som en vädermässig vändpunkt. Så mycket snö
som det fanns på taken denna dag, skulle det också finnas på marken till Valborg.
Våfflor har medeltida anor, men då gjordes de ytterst sällan av vitt mjöl utan likheten syftar mer till brödets form.
Moderna våfflor är i likhet med semlan ett arv från sent 1800-tal. Ingredienserna vitt mjöl, ägg, smör, vispgrädde
och sylt utgjorde ofattbara lyxvaror för de flesta i det svenska bondesamhället. I den mån man producerade smör,
såldes det på marknader.
Cajsa Wargs recept på våfflor:
Cajsa Wargs Sura Grädd-Waflor ur Cajsa Warg, Hjelpreda i hushållningen för unga Fruentimber, 1755
Till ett kvarter sur grädda tages 2 kvarter vatten, ett halvt kvarter smält smör och 2 stycken ägg. Alltsammans vispas väl
tillhopa med så mycket gott vetemjöl att det ringlar sig efter vispen när han upplyftes. Bakas sedan på vanligt sätt. NB.
Till dessa våfflor bör vara god tjock grädda, som intet är för gammal, så bliva de goda. (källa: Nordiska museét)
Till 15 laggar:
3 ¼ dl sur tjock grädde eller crème fraîche
6 ½ dl vatten
1 ¾ dl smält smör
2 ägg
ca 5 dl vetemjöl
Fler recept på våfflor hittar du på den här länken: koket.se
Testa även att göra matiga våfflor, på länkarna nedan hittar du till recepten:
Potatisvåfflor med löjrom
Ernsts lyxiga våfflor med cheddarröra
Våfflor med parmesan och sidfläsk

Världsteaterdagen 27 mars

Många föreställningar har ställts in under året och förra året. På Örebro Teaters hemsida kan du se föreställningen
Ravinen digitalt för 119 kr. Speltid 1 timme och 46 minuter.
Örebro Teater – Örebro Teater (orebroteater.se)
Dramaten Play - Dramaten
Här kan du bland annat se Rolf Lassgård och Stina Ekblad i Mats Eks version av Utvandrarna med scenografi av
fotografen Aida Chehregosha. Den visas till 31 mars 2021, speltid: 2 timmar och 57 minuter.
Dramatens digitala föreställningar kostar inget men de är tillgängliga begränsad tid.
Nya Teatern | Amatörteaterförening i Örebro
Till Nya Teatern kan du komma som publik eller själv stå på scen. Vill du börja spela teater eller har du redan
teatervana och vill utveckla detta? Nya Teatern bedriver en omfattande teaterundervisning för såväl nybörjare som för
mer erfarna i alla åldrar. Än så länge är vuxenverksamheten och publika arrangemang pausad.
Foto: Jörgen Wiklund, Lars Forsstedt, Anthony Hill, Rebecka Rynefelt, Thomas Adolfsén, Anne Dillner/Scandinav
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