Mandemad, 2. mødegang
I aften tager vi en arabisk smuttur til Nordafrika

Småretter

Suppe

2

NB:
Der skal bruges meget
mindre vand end oprindeligt
angivet i opskriften.
Hvis sulten nager, kan man
jo koge ris til.. men jeg
tvivler..
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Tilbehør

.. og så om til det søde!

=>
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Lidt praktiske oplysninger:
For at fremme kommunikationen kan det være hensigtsmæssigt, at det - om muligt – kun foregår via email. Hvis du ikke har gjort det, så bedes du venligst og fluks og senest i aften sende en
e-mail til mig, Ib Larsen på:

ib@iis.dk ( i +

)

!!!

og send den fra den e-mail-konto, hvor man kan kontakte dig med henblik på evt. oplysninger,
informationer og ændringer.
VIGTIGT: I ”Emnefeltet” skriver du:

681
-og kun dette, ingen andre underlige tegn, citationstegn, ingen mellemrum eller andre ugerninger.
Modtagers postprogram sorterer efter nøjagtigt denne ordlyd og alle andre ryger i spam-bakken. Nede i
selve mailen må du meget gerne skrive navn, adresse, tlf.nr osv. Også i evt. senere mails til mig, skrives
altid 681 i emnefeltet.
Første mødegang betales et depositum på kr. 75,- plus kr. 75,- for mad + basisindkøb til første gang =
150 kr. Der forventes siden udgifter til mad på kr. 75 kr./. Der indbetales så løbende til underviseren.
Beløbet kan betales kontant eller også via Mobile Pay på 28 19 17 80. Betalingen sker på et tidspunkt,
når både kursist og underviser har god tid. NB: MobilePay må først betales i løbet aftenen, så jeg ser,
hvem der betaler – altså ikke muligt at betale Mobile Pay inden undervisningen!
Hvis du er forhindret i at komme, skal du melde afbud senest kl. 09.00 på mødedagen; ellers bliver du
trukket i depositum, da der så vil være købt ind til dig. Afbud helst på mail ib@iis.dk – hvis det er helt
umuligt for dig, så prøv på tlf. 86 26 16 66. Man kan ikke melde afbud direkte til Ældre Sagens kontor –
kun til mig.
Husk at medbringe evt. foretrukne køkkenredskaber (forvent ikke at skolens knive kan skære), og evt.
emballage til at hjembringe evt. rester.
Nyttige links:
www.aeldresagen.dk
Foreningen for alle, som er vilde med Italien: www.dante-alighieri.dk
Læs om KOKKESKOLE, bridge-rejser, kulturrrejser, jagtrejser, sprog og andre aktive ophold
på www.iis.dk
Facebook: https://www.facebook.com/LittleItalyItalienskeDage
Italienske specialiteter.
Det er igen lykkedes os at få engros – firmaet Eurosama til at lukke op for salg til private. Næste
gang er fredag den 2. marts kl. 12-17.
Læs mere på dette LINK
Vi fralægger os ethvert ansvar hvis nogen kommer til at forkøbe sig i oste, pølser, skinker, vine
eller i andre af de billige og lækre fristelser.
Alle er velkomne og der skal ikke reserveres, man kommer bare med venner, bekendte, familie
og ubekendte.
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