
FN:s World Meteorological Orga
nization döper orkanerna. De har 
elva namnlistor för orkaner i olika 
geografiska områden. Även nor s

ka Meteorologiska institutet  
hittar på orkannamn. De går i alfa
betisk ordning och det ska vara 
vartannat kvinnligt och vartannat 
manligt namn. Svenska SMHI namn
ger dock inga väderfenomen. 
Stormen Gudrun kallas till exem
pel för ”Januaristormen i Europa 
2005”.

Vem döper 
höststormarna?
Gudrun. Katrina. Per. Meteorolo
ger namnger spektakulära väder
fenomen bland annat för att det 
då blir enklare att skilja det ena 
ovädret från det andra.

Följ med och njut av säsongens 
mat i form av modern husmans
kost hos Arlabonden Daniel. Vi 
lagar också spännande mat med 
päron, och tipsar om hur du får 
skörden att räcka många måna
der. Och så bjuder vi på irländsk 
krabba och klassisk seafood 
chowder! Skynda att hämta Arla 
Köket® nr 3 2010 i din butik!
För mer receptinspiration, gå in 
på www.arla.se. 

Nyskördat i 
Arla Köket ®

Nya Kelda® Laga mat 4 % gör 
maten extra lätt och härligt 
krämig på samma gång. Den 
är gjord av mjölk och grädde 
och är helt fri från konstgjorda 
tillsatser som till exempel aro
mer, färgämnen och emulge
ringsmedel. Prova den i grytan, 
i pastasåsen eller i den klassi
ska gräddsåsen. Mums! 
Recept på www.arla.se.
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Ny smak hälsar på i 
yoghurthyllan! Yoggi® 
original lingon & vanilj 
är en krämig yoghurt 
med fin smak av syrliga 
lingon och söt vanilj. 
Visst låter det gott? 
Passa på att plocka en 
innan det är för sent! 

Vår nyhet God Morgon® Äpple
juice är en läcker juice med 
fruktkött. Den är pressad på en 
blandning av röda, gula och 
gröna äpplen och smaken är 
len och rik på mild sötma. Pro
va själv, får du se! Till frukost, 
mellanmål eller varför inte ett 
äpple till maten?

Finfina 
skördade 
ÄPPLEN

1. Varför blir löven  
 gula på hösten?

2.  Vilket djur får ungar  
 som kallas paltar?

3.  Vilket träslag är det  
 i glasspinnar?

4.  Hur mycket gödsel producerar 
 en daggmask per dag?

5.  Vilken dryck är sniglar  
 särskilt förtjusta i?

PLOCKA en 
Yoggi 

lingon & vanilj

1.
 K

lo
ro

fy
ll 

br
yt

s 
ne

r 
oc

h 
fö

rs
vi

nn
er

 2
. H

ar
en

 
3.

 B
ok

 4
. L

ik
a 

m
yc

ke
t 
so

m
 s

in
 e

ge
n 

vi
kt

 5
. Ö

l

NATURKLURISAR
TESTA DINA OCH DIN FAMILJS NATURKUNSKAPER


