
Fyrtioâttonde  månadsträffen 28 februari 2016 
Med semlor pâ Café &Tapas vid Puerta del Mar 
 
 

 

 

Spansk-svenska grönsaker, goda semlor och bebis pâ gâng 

 
Mitt i ett rörigt  men folkligt Valencia, som denna dag sköt startskottet för ârets Fallas-
festligheter, träffades Las Sveas för att ta farväl av februari.  Vi blev elva den här gângen 
ocksâ, inräknat Evas lilla bebis i magen. 
Flera hade förhinder pâ grund av resor 
men skickade avundsjuka hälsningar och 
uttryckte saknad efter semlorna som de 
därmed gick miste om. Vi andra pratade 
pâ som vanligt, och invigde denna gâng 
”eget rum” pâ Café&Tapas. Denna vänliga 
bar/restaurang lät oss utan problem 
medföra vârt svenska kulturarv och 
plockade fram tallrikar och gafflar till 
vâra semlor. Personalen fick förstâs 
smaka. Kanske kommer de pâ affärsidén 
med semlor  och satsar pâ det för framtiden?! Tänk när vi fâr se Valencias 
lokaltidningar med reportage om ârets bästa semlor och intervjuer med florsockrade 
avsmakare som bara njuuuuter.  
 
Sex âr är vi 
Vi kom att fundera över hur länge Las Sveas finnits. Det gör vi ofta men minns aldrig 
riktigt utan fâr gâ hem och kolla i ganma anteckningar. Sex âr är det sedan vi startade 
och vid den här träffen var det ett âr sedan vi hade avskedsträff i Brittas lokal och 
övergick till en ny era med mera ambulerande tillvaro. Nu har blivit väldigt förtjusta i 
Puerta del Mar, vilket dock inte hindrar att vi gör utflykter ât andra hâll. När 
vâren/sommaren kommit pâ riktigt finns det outforskade ställen vid Paseo Maritimo; 
flera fina ställen precis där Valencia möter Alboraya till exempel.  
 

                  
           Monica, Anna Maria, Maria Mi                     Sara och Nina                                           Maria Mö och Maud 
 

Ett annat exempel kan vara att göra en utflykt tillsammans. Kajsa lockade med förslag 
spännande tur till Sagunto. Mânga av oss ha väl sett och kanske besökt den gamla 
borgen där Hannibal och hans elefanter svalt ut och besegrade romarna âr 219 f Kr. 
Men en nyhet är utgrävningarna under själva staden Sagunto.  Gamla Via Augusta kan 
man gâ pâ här precis som romarna gjorde. Under en tidigare fotbollsplan och under en 



biograf har man gjort fynd bara 60 centimeter under golvet.  Sedan har man gävt sig 
nerât och nu erbjuds det guidade turer. Kajsa har en arbetskamrat vars svâger är sâdan 
guide. Finns intresse fixar vi en tur nâgon lördag eller söndag.  
 
Gönkâl är inne, liksom semlor 
För att freda vâra samveten innan vi satte i gâng med semlorna patade vi först om 
skolmat och hur vâra olika minnen ser ut av den. Väldigt blandade kan man säga. Sedan 
pratade vi om Nyttig Mat och Goda Grönsaker. En nyttig nyhet är att grönkâl kommit till 
Spanen och blivit lite av en inne-grönsak. Kale heter det pâ spanska och kan köpas i 
vissa Mercadonabutiker.  Annat nyttigt är nässelsoppa, nässlor heter hortigas pà 
spanska, plockas i naturen med gummihandskar pâ. Jordärtskockor heter alcachofas de 
Jerusalem, till skillnad frân kronärtskockor som bara heter alcachofas.  
 

         
            Kajsas semlor                                                Maria Mi gillar                Maria Mö gillar               Eva har egen bulle 
 

Sâ blev det dags för kaffe/te och semlor. Jättesemlor fâr man säga, Med Kajsas 
hemgjorda mandelmassa, tillverkad pâ malda valencianska mandlar, florsocker, en halv 
äggvita och mycket handarbete. Tack för denna trevliga sed till Kajsa och för det bjöd vi 
henne pâ vin som hon tackar tillbaka för. Trevligt utbyte. Âterstâende semlor togs om 
hand av bl a grabbarna Björklund. 

                                
 
Allmänt och blandat 

 Ikea hör av sig när pâskmusten kommer till varuhuset i Valencia.  
 La Carrera de la Mujer springer eller gâr man i âr den 16 april till förmân för 

cancerbekämpningen. 
 
Nästa ordinarie träff  blir den 24 april 2016 pâ Café&Tapas vid Plaza Puerta del Mar. 
För dem som kan och vill gör vi en extraträff  söndagen den20 mars för att hämta 
andan efter Fallas och ta sats inför Pâsken. Ocksâ det pâ Café&Tapas. 
 
Vi som träffades denna gång var:, Anna-Maria, Birgitta, Eva med bebis, Kajsa, Maria Mi,  Maria Mö, Maud. 
Monica, Nina, Sara B. Kajsa bakade och Birgitta skrev och fotograferade. Alla ât. 


