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ÖKANDE

VIKANDE

Gubbsjuka.
Putin, 55, och

Kohl, 78, gör en
Sarkozy och gifter
sig med mycket
yngre kvinnor.

OS-yran.
Invignings-

paraden kan bli 
en snabbt av-

klarad historia.

Om sånt som är på gång just nu.

Mer sällan
17 %

2 ggr/år 
14 %

4 ggr/år 
46 %

Varje månad
23 %

Hur ofta går du till frisören?

Webbfrågan på icakuriren.se
Vi frågar, du svarar – på webben!

Ge med hjärtat

minitestet  osttärningar

Osttärningar – allt från gott till gummi

Arla Apetina,
(dansk)

22 %

390 g burk/
200 g ost

29:90 kr

Kittvit. Gryn-
pipig. Tärning-
arna håller
väl ihop.

Frisk, mjölkig
doft. Bra säl-
ta och syrlig-
het. Något
syntetisk
smak, platt
färskostsmak.

Arla Apetina,
(dansk)

3 %

390 g burk/
200 g ost

22:90 kr

Ser plastig
ut, fastnar i
tänderna,
torr.

Doftar och
smakar mer
surt än syr-
ligt, ingen ba-
lans mellan
syra och säl-
ta. Obefintlig
ostsmak.

Coop
(dansk)

21 %

380 g burk/
175 g ost

31:00 kr

Gräddtonad
färg, ojämna
bitar, smulig,
småpipig.

Nötig, fräsch
doft, smak
påminner om 
herrgårdsost.
Som gamla
ostskalkar.
Ingen syrlig
eftersmak.

Fontana, Left-
kotiri (grekisk)

21 %

480 g burk/
200 g ost

22:90 kr

Gröntonad.
Mjuk, några
tärningar upp-
lösta i laken.

Svag stallukt.
Kraftig smak.
Drag av grön-
mögelost i
smaken. Nå-
got besk. För
salt, mycket
syrlig.

Løgismose
(dansk)

21 %

360 g burk/
150 g ost

31:90 kr

Gräddtonad
färg. Småpi-
pig. Smulig.
Lite torr.

Neutral doft,
smakar god
ost, fin sälta,
trevlig syrlig-
het.

Valio Laktos-
fri (finsk)

18 %

270 g burk/
180 g ost

23:50 kr

Gräddgul färg,
slarvigt skur-
na bitar. Mjuk
som salva.

Doft av fil-
mjölk, skräm-
mande salt,
besk.

Tärnad ost i burk är pricken över i till paj och bröd.
Men se upp, väljer du fel ost blir sommarsalladen
en katastrof, visar Icakurirens smaktest.
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Märke

Fetthalt

Vikt

Pris

Utseende/
konsistens

Smak

Betyg

Mager!

x

KRAV-
märkt!

Godast!

Enligt nya föreskrifter får endast fetaost tillverkad i Grek-
land av fårmjölk kallas för feta. Salladsostarna vi smakat
är tärningar, gjorda på komjölk, som ligger i saltlake.

PÅGÅNG
i Sverige
■ 30 april Bernadotteporträtt –
från två sekler heter sommarens
utställning i Rikssalen på Kung-
liga slottet. Ett 30-tal porträtt
visar sju generationer. Utställ-
ningen pågår under sommaren.
www.kungahuset.se
■ 1–4 maj En
Kristi himmels-
färdshelg i
konstens teck-
en kan du upp-
leva i Dalsland.
Ett 50-tal av
landskapets
konstnärer
öppnar sina
dörrar för att
visa sina alster.
www.konstvandring.nu
■ 1 maj–10 oktober Fotoutställ-
ning med bilder ur Nils Poppes
liv och karriär. Poppes paviljong i
Helsingborg. Tel 042-10_ 45_ 00.
■ 2–3 maj Över 200 armbryta-
re kommer till Vimmerby för att
tävla om SM-medaljer och lands-
lagsplatser. Tel 0492-310 _10.
■ 2–4 maj Den årliga Square
Dance Convention går i år av 
stapeln i Motala Folkets park.
1500 dansare kommer från 
hela Norden, Tyskland, England
och USA. Fri entré. 
Tel 070-591_ 89 _85.

Vill du veta vad som är 
på gång i Sverige? Eller
tipsa andra om ett kom-
mande evenemang? Gå
då in på icakuriren.se 
under Kalendarium.

Þ icakuriren.se

Akvarell ”Maj”
av konstnären 
Jim Berggren.

100 kronor går till Stadsmissionens arbete när du köper 
Dada’s Diamonds hjärtformade silverberlock för 2_190 kr hos
Sancy.se, en svensk juvelbutik på nätet.

vill ha

Superfint
för blomman
Senaste trenden är att arrangera
trädgårdens och naturens blom-
mor i många små vaser i grupp.
Vasen Superfin från Ikea kostar
19 kr så du har råd med en i
varje färg.


