Marmoripintainen JUUSTOKAKKU pääsiäiseksi (ilman uunia)

Pinnalle:
2 rkl keltaista mehua, 1 liivatelehti, 1 tlk vauvan aprikoosisosetta.
Ohjeet:
Peitä irtopohjavuoan (halkaisija n. 23 cm) pohja leivinpaperilla ja kiinnitä sitten reunaosa. Murenna Digestive -keksit esim. kaulinta käyttäen
suljetussa muovipussissa. Sulata rasva ja sekoita mukaan keksimurut.
Painele muruseos tasaiseksi levyksi vuoan pohjalle. Laita liivatelehdet
veteen likoamaan. Vatkaa kulhossa haarukalla tuorejuusto, laimentamaton tiivistemehu ja jogurtti tasaiseksi. Lisää aprikoosisose ja kylmänä raastettu valkosuklaa. Kuumenna ½ dl vettä. Nosta liivatelehdet
vedestä ja valuta niistä ylimääräinen vesi pois. Laita ne kuumaan
veteen ja sekoita, kunnes ne ovat liuenneet. Odota, että kiehuminen
lakkaa ja lisää liivatevesi täytteeseen hitaasti samalla vatkaten. Tarkista
maku ja lisää maun mukaan n. 1-2 rkl sokeria. Kaada täyte vuokaan
pohjan päälle. Kuumenna 2 rkl laimennettua mehua ja liuota 1 liivatelehti siihen. Lisää aprikoosisose. Kaada seos pyöreinä raitoina kakun
päälle. Vedä haarukalla raidat sekaisin vaalean täytteen kanssa muutamilla vedoilla niin, että pinta muistuttaa marmoria. Älä sekoita liikaa!
Laita juustokakku jääkaappiin hyytymään vähintään 3-4 tunniksi.

RAUHALLISTA ja MAISTUVAA PÄÄSIÄISTÄ kaikille!

Lasten ja Naisten J U M P P A
Leikkaa talteen näkyvälle paikalle!

Pohja:
175 g Digestivekeksejä
75 g voita.
Täyte:
250 g tuorejuustoa
2 dl hedelmäjogurttia
200 g aprikoosihilloa
50 g raastettua valkosuklaata
½ dl keltaista tiivistemehua
½ dl vettä
4 liivatelehteä, 1-2 rkl sokeria.

Keväällä 2008 jumpataan seuraavasti:
7.3. 14.3. 28.3. 4.4. 18.4. ja 2.5. Myös 11.4. ja 25.4.
jos on halukkuutta ja innostusta.
Aikataulut:
3 - 4 v Naperot klo 17:00 - 17:40
5 - 6 v Vekarat klo 17:40 - 18:20
Naiset klo 18:30 - 19:30
Hinnat:
Lasten jumppa 4 €/kevät tai 2 €/kerta
Naisten jumppa: 10 €/kevät tai 2 €/kerta
Mukana kannattaa pitää sisätossut/-kengät,
juomapullo ja liikuntaan sopivat vaatteet.
ohjaaja: Eveliina Mäki-Jussila, puh. 045 - 633 3087

Seuraava Musari ilmestyy perjantaina 29.3.08 tai kun riittävästi
aineistoa on kasassa. Laittakaahan ilmoituksia ahkerasti tulemaan!
Jaana Mansikkamäki, Munakantie 486, 60450 Munakka
puh. 040 - 4130 811, e-mail. mansikkamaki.jaana@gmail.com

T Ä R K E Ä T KALENTERIIN MERKATTAVAT:
Munakan Diakoniapiiri
järjestää kyydityksen Hiljaisen Viikon kirkkoiltaan
kiirastorstaina 20.3.08 klo 19. Anita lähtee kotoa
klo 18.20. Ilmoittaudu mukaan Annalle, puh. 4176 173.
Munakan Päiväpiiri
keskiviikkona 26.3.08 klo 12 Seurakuntakodilla.
Nyyttikestit, Anna keittää kahvit. Seurakunnasta tulee
mukaan Johanna Korkeaniemi. Tervetuloa!
Avoin Päiväkerho
torstaisin klo 13 - 16 Munakan Seurakuntakodilla yhdessä päiväkerhon kanssa. Lapsille ohjattua toimintaa, omat eväät mukaan!
Seurakunnan Tyttökerho
keskiviikkoisin klo 17 - 18 Munakan koululla 6 - 12 v tytöille.

Munakan Urheilijat
Rautaromun keräys jatkuu! Keräyslava on Munakan vanhalla asemalla. Romua voi viedä itse ja laittaa suoraan lavalle, maahan EI saa
varastoida mitään. Kuparille ja muille kirkkaille metalleille on omat tynnyrit. Keräykseen EI saa tuoda kylmälaitteita! Auton romuja tuotaessa
autosta pitää poistaa renkaat, kaikki nesteet, akku ja lyödä bensatankkiin reikä. Keräys jatkuu toistaiseksi. Akkujen keräys on päättynyt!
Lisätietoja tarvittaessa Vesalta, puh. 040 - 7099 511.
Munakan Nuorisoseura
Kevätkokous pidetään Seuralla maanantaina 31.3.08 klo 18.
Johtokunta kokoontuu klo 17.30. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kylän Oma Kokko syttyy Pääsiäislauantaina 22.3.08 klo 19.30
ja sinne voi viedä kaikkea poltettavaksi sopivaa. Kokko tehdään
samalle paikalle kuin viime vuonna, Aunes-sillan kupeeseen.
Myynnissä makkaraa, juomaa ja arpoja, trullit palkitaan!

4H-Kerho
kokoontuu perjantaisin Munakan koululla klo 17 - 18.30.
Olettehan huomanneet päivän muuttuneen torstailta perjantaille!

Munakan Maaseutunaiset
Kevätkokous maanantaina 10.3.08 klo 19 Maria Hautamäen
luona. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa! Johtokunta

Ikääntyvien Liikuntaryhmä
joka toinen torstai klo 14.30 - 15.15 neuvolan tiloissa. Maaliskuulla jumpataan siis 6. päivä ja 27. päivä. Liikunnan iloa!

Munakan Kylätoimikunta
Kylätoimikunnan kokous keskiviikkona 26.3.08 klo 18
Anssi Ketelällä.

Kirjastoauto
kurvailee kylällä TIISTAISIN seuraavalla aikataululla: Pahanperäntie 16.45 - 17.05, Kurunkorpi 17.10 - 17.30, Valli 17.40 - 18.00,
Järvenmäki 18.05 - 18.25 ja koululla klo 18.30 - 18.50.

Tervetuloa kaikki Kevätkokoukseen sunnuntaina 30.3.08 klo 16
Munakan Nuorisoseuralle. Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja esittämään ideoitasi kylän kehittämiseksi. Kokouksessa valitaan
uudet jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle erovuorossa olevien
tilalle. Kahvitarjoilu. Uudet kyläläiset, lämpimästi tervetuloa mukaan
toimintaan!
Kylätoimikunta

Munakan Neuvola
on auki keskiviikkoisin klo 8 - 9.30, muulloin vastaanotto ajanvarauksella. Puhelinaika terveydenhoitajalle klo 8 - 9 numerossa
4176 026, muuna aikana Virpi Latva-Hoppalan tavoittaa kännykkänumerosta 044 - 4191 963.

Anitan Taksi
Pääsiäisen asiointiliikenne ajetaan kiirastorstaina 20.3.08 klo 9.
Normaalisti se ajetaan perjantaisin.

