Trelleborg torsdagen den 16 juli
Efter en vargavinter med köldrekord och snö under flertalet månader uteblev våren nästan
helt. Nu står vi plötsligt mitt i den varmaste sommaren sen 1994 där värmerekord, åskväder
och 30 plusgrader blivit vardagsmat. Ibland får man verkligen igen så att man tiger!
Lagom till att det stora högtrycket anlände så tog jag och Helene en tur till Budapest. Det
blev en fantastisk weekend i en oerhört vacker stad som fram till 1873 faktiskt var tre städer.
Idag delar floden Donau Budapest i de två stadsdelarna Buda och Pest. Buda påminner starkt
om det tidigare öst medan Pest har en frisk mix med alla hotell och affärsgator.
Budapest är känt för sina många badhus med vatten från varma källor. Dessutom finns här
otaliga caféer med mångfald av kaffe, croissanter och allehanda andra bakverk. Däremot såg
vi inte till en enda Budapestbakelse…
Det ungerska köket är en kulinarisk höjdare och består av betydligt mer än bara langos och
gulaschsoppa. Det finns mängder av kryddstark mat med ungerska korvar som salami,
kabanoss och kolbász samt chilipaprika i olika former, färger och smaker. Till detta dricker
man öl (Söröy) som inte ligger så långt från den tjeckiska varianten. De tre vanligaste sorterna
är Soproni, Borsodi och Dreher där det förstnämnda är det klart bästa. Vill man ha lite
starkare att dricka finns Palinka, ett fruktbrännvin gjort på plommon eller päron samt Unicum,
det ungerska svaret på Jägermeister eller Alpenkreuzer . I Ungern tillverkas även ett berömt
dessertvin, Tojakervinet som finns i en rad olika klasser där sexstjärnigt är det högsta.
Liksom i Sverige har man ännu inte Euro som valuta utan Ungern kör med sina klassiska
leksakspengar vid namn forint (HUF). En svensk krona är detsamma som ca 28 forinter vilket
gör att en bättre middag kostar omkring 7.000 ungerska pengar, vilket kan vara förvirrande.
Musiken som spelas på alla caféer och restauranger är väldigt lik romernas men på ungersk
tv och radio hörde jag såväl Emilia som Eagle Eye Cherry och Secret Service spelas.
Söndagskvällens middag avnjöts på terrassen till en italiensk restaurang i centrala delarna
med den enorma kyrkan St: Stefan Basilikan alldeles i bakgrunden. Kvällens stora begivenhet
var inte maten den här kvällen, utan VM-finalen i fotboll mellan Holland och Spanien som
blev till en sprakande tillställning. Med fyra minuter kvar av förlängningen pangade den lille
Andres Iniesta in matchens enda mål som betydde att Spanien blev nya världsmästare!
Alla spanjorer, holländare och tyskar får ursäkta, men Diego Forlan är för mig turneringens
bäste spelare. Dessutom var han i bronsmatchens allra sista sekund bara en ribbträff från att ta
hem skytteligapriset och ge Uruguay förlängning mot Tyskland.
Ärkesabotören Jimmy Jump har visserligen en tröja där han proklamerar att han är emot
rasism, men kan han inte visa det på ett trevligare sätt än att sabotera för alla andra…?
Under en båtresa längs Donau förra söndagen såg jag folk med franska fotbollskepsar, jag
trodde att man bara hade dumstrutar i Frankrikes fotbollskretsar numera…
På hotellets tv visade Eurosport ungerska mästerskapen i Domino! Är det verkligen en sport?
I morgon är det återstart i Allsvenskan och på söndag tar TFF emot Gefle på Vångavallen.
Vågar man hoppas på en repris från 2008 då TFF vilade sig i form under EM-uppehållet…?
Andra delen av Music Quiz Sommar Party på Dalabadets restaurang hölls i tisdags och det
var väl ingen direkt överraskning att Niklas & Calle från Radio Active tog hem segern med 49
poäng av 50 under pseudonymen Fisherman’s Friends!
I morgon startar uppföljaren till musikprogrammet Sixties i SVT och att det fått namnet
Seventies är väl knappast någon större överraskning…
Tre goda sommardrinkar som blandas på Bacardi:
• Strawberry Daiquiri – Ljus rom, lime, sockerlag, färska jordgubbar och krossad is.
• Mojito – Ljus rom, sockerlag, lime sodavatten, myntablad och krossad is.
• Piña Colada – Ljus rom, kokosgrädde, hackad ananas och krossad is.

Den mest kända bron som förenar Budapest stadsdelar Buda och Pest
är den 384 meter långa Széchényiska Kedjebron från 1849.

