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I detta nummer 
hittar du bland annat:

KÅSERIET:  
Från Förlossningen till

 Silvermedalj i Årets Kock 2021 
•

INFORMATION OCH TIPS 
från företag och föreningar

•
NORRBO FÖRSAMLING

•
SKULTUNA 

KOMMUNDELSFÖRVALTNING 
•

MELODIKRYSSET, 
aktuella namnsdagar 

m.m.



Fortsättning på nästa sida g

Från Förlossningen till Silvermedalj i Årets Kock 2021 
Resan till Årets kock final kan se lite olika ut. Min kommer jag aldrig att glömma, men vi börjar 
från början. Den började nog när jag fick chansen att vara med i det Sveriges kocklandslag 2019 
som då satsade på Culinary Olympics i Stuttgart februari 2020. Det var final den 19 februari samma 
dag som min fru Lizette och jag fått ett preliminärt datum för vårt första barn, men det blev 
framflyttat ett dygn, så jag han precis hem med några timmars marginal efter en lång prisutdelning
i Tyskland för att få vara med om detta ögonblick. Vi fick våran Samuel tidig morgon den 21 februari. 

Vi tog för övrigt en silvermedalj i OS, Norge blev vinnare. Supernöjda med vår prestation. När detta 
var över började jag frilansa som kock och hade ett omfattande samarbete med Arla i allt från 
utveckling av produkter till intern representation. Tanken att vinna Årets kock 2021 blev allt 
starkare desto längre tid man var ifrån kocklandslaget och kreativiteten. Så i januari satte jag upp 
de perfekta förutsättningarna för att vinna Årets Kock 2021, som är SM i professionell matlagning 
och att vinna Gastronomiska akademins mejerimedalj i GULD. Det betyder att jobba heltid med 
detta mellan januari och mitten på september då finalen äger rum 16 september för att vara exakt. 

För att lyckas med detta så skapade jag tillsammans med mina samarbetsparters ett perfekt upp-
lägg rent finansiellt, men också praktiskt då det behövs både ett träningskök och utrustning. 
En stor del i min satsning stod Compass Group för, som är min nuvarande arbetsplats där jag är 
Kulinariska Ambassadör. 

Så nu var det bara att träna, träna och åter igen träna. Allt kan ju dyka upp som överraskningar 
under kvaltidens gång. Började med att i juni skicka in mitt kval-bidrag som är helt valfritt. Jag 
valde då att jobba med huvudråvaran Gös från Mälaren och Vitsparris från Gotland. Detta tog 
mig vidare till final. I kvalet var det ca 60 st som sökte, men bara 8 st i final så det är otroligt tajt.

Den kvaltävlingen var samtidig med att vårt andra barn skulle komma till världen. Min slott-tid på 
kvaldagen var kl. 11.30 och efter 11 timmar på förlossningen så kom vår fantastiska dotter, vår 
Mireja, kl. 11.16 vilket var helt otroligt för både Lizette och mig. 

                                                                                                          Hej!
       OK då, det är inte alltid jag bekänner färg. Jag håller mig vanligtvis lite 
mer neutral. Å andra sidan kanske det inte behövs. Jag har ju så många färger att bekänna mig till. 
Kärlekens röda färg, Naturens alla gröna nyanser. Nattens svarta. Jag kan också säga att jag gillar gul-svart, 
d.v.s. VIK. Särskilt när det är hockeymatch i Västerås. Jag gillar också blå-vitt, d.v.s LIF. Enda problemet som
kan uppstå är om VIK och Leksand spelar mot varandra i samma serie (vilket har hänt). För många år sedan 
var jag på en sådan match på Rocklunda. Den gången stod stod jag bredvid Bo Englund, en välkänd stor
spelare från Leksand. Då var han verksam som polis, bodde i Skultuna och hade tagit plats i Kommun-
delsnämnden. Vilket lag skulle vi heja på? Båda så klart! Det blev de goda prestationerna som fick vägleda.
Här i Vagersta har vi nu kommit överens om att vi ska flagga med VIK:s flagga vid fabriken när de spelar 
hemmamatch och med LIF:s  flagga när de har hemmamatch. 

Kåsör den här gången är en bygdens son som vi alla kan vara stolta över. Kanske såg du honom på TV i 
september då han tävlade i Årets Kock 2021. Han gjorde ett bra jobb och har också kämpaglöden kvar till 
nästa gång. Det där med stolthet är något vi bär på båda håll. Själv är han stolt över sitt yrke, sin familj
och över sin uppväxt här. Bilderna avslöjar också den estetiska ådran. God mat som är vacker blir så klart en
njutbar enhet. Att han bland annat är glad, skicklig och målmedveten gör inte saken sämre. 
Stort grattis till silvermedaljen Anders Isaksson och välkommen hit! 
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare  



Fortsättning från föregående sida g

Det första Lizette säger till mig är att gå ut och ringa Tom Sjöstedt som är tävlingsledare för Årets 
Kock och säga att nu kommer jag klara mig. Så det är vad jag gör. Ringer tävlingsledningen kl. 11.20 
(då har jag alltså sett dottern i 4 minuter) och säger att jag nog inte hinner inställa mig på tävlingen om
10 minuter, och att jag spenderat de senaste 11 timmarna på förlossningen, men måste få ur mig 
denna rätt annars kommer jag inte överleva. 
Motfrågan blir från Tom - ”Okej, hm… när kan du vara här? 
Jag svarar att “jag bara ska klippa navelsträngen sen kommer jag, så ge mig 1,5 timme.” 

            Jag skulle till andra sidan stan i Solna där mina tävlingsråvaror och utrustning   
           fanns. Sen tillbaka till Globen-området där kvalet skulle hållas. De ändrade  
           lite i startordningen så jag hann med, men med 30 minuter mindre tid än

            alla andra och tog andra platsen i kvalet och kvalificerade mig för Final. 

            I finalen gjorde jag en jätteprestation, supernöjd med allt från uppladdning, 
            förberedelser och utförande, men stjärnorna stod inte rätt för mig den  

           kvällen. Det blev en stark silvermedalj.
            Tur att det kommer fler år, det är ”bara att gasa”! 

            Tror verkligen min uppväxt i Romfartuna på Pasta Gård, med närheten till  
           både djur och råvaror har speglat min karriär som kock. Blir ju färre och

            färre som har möjligheten att växa upp på det sättet. Ett stort plus! 
            Så ni som kan, ta vara på det!
          Anders Isaksson 

Lökrätten som var den första som 
gick ut under finalen i Årets kock. 
Karamelliserad lök toppad med 
kräm på Almnäs tegel. Serveras 
med granskotts tapioka, syrligt 

äpple och jordärtskocka 
samt beurre blanc

Vitsparris med 
hjärtmusselragu 
och citronverbena

Kryddbakad gös 
från Mälaren 
med rostad 

hetkyckling tare 

Inkokt vitsparris 
med kålrabi, 
frasigt ris och 

jalapeño emulsion 



För privatkunder som vill handla och besöka oss 
på plats i trädgård och butiker 

Välkommen onsdagar kl. 10 - 16 
... om du inte bokat annan tid förstås! 

Ring oss i god tid!

Psst ... amaryllislökarna har just kommit.
Plantering inför julen pågår!

Året runt är du välkommen att ringa på kontorstid (vardagar kl. 7 - 16)
för order eller överenskommelse om egen tid för besök. Se även hemsidan

I väntan på alla julsaker, julklappstips och stora amaryllislökar...

Växthuset är fyllt med många, fina & härliga lökar!
Plantera dem ute nu 

så har du fina blommor 
att vänta till våren!

KVALITETSJORD   •   TRÄDGÅRD   •    STALLSTRÖ

Tel. 021-470 48 00
www.aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna



Dagens Lunch  95 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag
Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

  Vecka 41 Måndag - torsdag, dagens rätt enl. matsedel i förra numret

F 
Fredag -  Fläskfilépanna med potatis 

     Gravad lax med kokt potatis och hovmästarsås
Vecka 42    Måndag - torsdag 
Lasagne 
Torsk I ugn med kokt potatis 
Frukostkorv med kokt potatis och pepparrotssås 
F 

Fredag -  Kotlettrad med råstekt potatis och cognacpepparsås   
                         Torsk I ugn med kokt potatis
Vecka 43 Måndag - torsdag 
Kyckling med ris och currysås
Lax med kokt potatis och dillmajonäs
Fläskfilégryta med ris 
F 

Fredag -  Plommonspäckad fläskkarré med kokt potatis och sås                       
     Lax med kokt potatis och dillmajonnäs. 

Tisdagar
Raggmunk med fläsk 

och lingonsylt

Torsdagar
Ärtsoppa och 

pannkakor 

Besöksadress:  
    Skultuna Messingsbruk. Ingång: Outlet, 1 tr.  
    Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook 

Jag är nu ansluten till

och

Passa på att utnyttja ditt 
friskvårdsbidrag hos mig! 

Välkommen!

  Mobil: 0735 - 45 45 03

   Sophie Söderqvist. Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.  Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

    

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

    
        

                                                   

SKULTUNA VVS
JOCKE EDLUND

MOBIL 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Välkommen 
till bords!

                      BEGAGNADE 
  BILAR 
   KÖPES 
t.ex. obesiktigade, oservade, körförbud, 
avställda, rostiga, firma/usa-bilar m.m. 

Köper även husbilar och husvagnar. 
Ring/smsa för en trygg kontantaffär. 

  Tel nr 073 - 904 37 32             Rolf

G

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning
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