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ÄSKHULTS BY
Se Sverige för 200 år sedan

sidor12
Höstmode

GÖR EN NYSTART I HÖST!
Vardagstips & träningsprylar

S T I L I N S P I R A T I O N :Flärd & funktion 
Prylar för alla behov MYSTIKEN

ÄR HÄR IGEN!



Och du vet väl om att Kungsmässans stora modevisning 
arrangeras lördagen den 17 september? Kom och inspireras av 
höstens kollektioner.

Liksom tidigare tar vi en titt på vad som händer i Kungsbacka 
med omnejd. Dessutom vill vi slå ett slag för matglädjen. 
Säsongen bjuder på många goda råvaror och hälsosam mat kan 
vara en riktig höjdare, både för öga och gom.

Träning och återhämtning är andra områden vi tittar närmare 
på, inredning likaså. Som vanligt undersöker vi också några  
tekniktrender och ett antal intressanta produkter för både 
kvinnor och män. Vi visar även upp vilken bredd Kungsmässans 
utbud har. Här finns verkligen något för alla!

Vi har också gjort det ännu lättare att hitta rätt på Kungsmässan 
med hjälp av våra sex nya Wayfinder-stationer. Numera kan du 
även surfa fritt med vårt nyinstallerade WiFi.

Varmt välkommen!

Daniel Petersson, Centrumledningen
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K U N G S M A S S A N . S E

KUNGSMÄSSAN RESERVERAR SIG FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL, PRISFÖRÄNDRINGAR OCH SLUTFÖRSÄLJNING.

Hösten 2016

På Kungsmässan är det full aktivitet nu 
när hösten är här. I detta nummer visar 
vi ett axplock av vad som är på gång och 
tipsar också om hur man kan njuta av 
årstiden – och livet.

Vår modeexpert berättar om det nya spännande modet. Säsongens 
modereportage är dessutom fotograferat i en historiskt unik 
miljö: kulturreservatet Äskhults by, två mil sydost om Kungs-
backa. Att besöka Äskhult är som att resa 200 år bakåt i tiden. 
Reportaget bjuder därför på en fascinerande blandning av 
senaste nytt och historiens vingslag. 
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Gör din egen
juice
Naturen är full av nyttig-
heter och goda smaker. 
Testa dig fram till dina 
egna favoritkombinationer.
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Vardagstips för ökat 
välbefinnande
Kajsa Asp Jonson berättar om hur vi 
kan må bättre med enkla medel.

Mustiga grytan
Vi har receptet.



Inte bara för 
mannen
På Kungsmässan finns 
allt från lyxig flärd till 
praktisk funktion. Och  
en massa däremellan. 
Somligt passar alla.

Nu kommer värmen
Vem har sagt att hösten måste vara grå, tråkig och kall?

Din egen typ av träning
Idag finns fler sätt att träna än någonsin. Vi hjälper dig 
att hitta redskapen som gör passen roligare och mer 
omväxlande.        
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Bli stilsäker!
Frida Zetterström vägleder 
dig bland höstens trender.
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Byrå ”Miljögården”, 3 995 kr, IEMS. Små svarta tavlor, från 49 kr, DiModa. 329 kr/st, IEMS.  Porslin ”Matteus”, kanna 499 kr, fat 645 kr, 
ostronskål 379 kr, stort bubblesfat 829 kr, IEMS. Manet, 259 kr, IEMS. Burk i porslin ”House doctor”, 99 kr, IEMS. Bordslampa ”Notice”, 599 kr, glödlampa ”retro”,  
140 kr, Ljusexperten. Böcker, Den härskande klassen, 269 kr, Harry Potter and the cursed child, 279 kr, Akademibokhandeln. Smycken ”Caroline Svedbom”, örhängen, 
1 249 kr, armband, 849 kr, Tara. Stearinljus, 79 kr/10 st, IEMS. Glaskupa ”House doctor”, 149 kr, IEMS. Vas ”Julia”, 249 kr, Indiska. Stickad pläd, 799 kr, 
Hemtex. Prydnadskudde ”Sequin”, 249 kr, Indiska. Handlampa ”Boston”, 799 kr, Ljusexperten. Jordglob ”Earth”, 199 kr, Indiska. 



Vem har sagt att hösten måste vara grå, tråkig och kall? Nej, efter sommarens 
aktiviteter kan årstiden istället bli en tid av trivsamhet och värmande mys. 
Kura in dig i soffan eller fåtöljen med kuddar och plädar. Tänd levande ljus, 
testa ett nytt te eller njut av din gamla favoritsmak. Lyssna på skön musik eller 
lev dig in i en spännande film. Bjud hem en vän och ta dig tid att umgås över 
en kopp varm dryck. Vi har massor av förslag som hjälper dig att mysa in hösten!

LÅT HÖSTEN VÄRMA DIG

Sammetsgardin, 399 kr/längd, Hemtex. Golvlampa ”Columbus”, 1 999 kr, lampskärm, 399 kr, Ljusexperten. Bricka ”Jali”, 249 kr, Indiska. Ljuslykta ”Moya mosaic”, 
59 kr, Indiska. Burk ”Tea”, 79 kr, Hemtex. 31 kr, Espresso House. Fat ”Crackle”, 29 kr, Indiska. Mugg ”XL Leo turban”, 99 kr, Indiska. Tesil 
”Elephant”, 69 kr, Indiska. Plånbok ”Michael Kors”, 1 095 kr, Tara. Bok, Be inte om nåd, 239 kr, Akademibokhandeln. Prydnadskudde, 199 kr, Hemtex. Sjal, 999 kr, 
Tara. Väska ”Michael Kors”, 3 195 kr, Tara. Korg, 399 kr, Hemtex. Jutematta 120x180 cm, 699 kr, Hemtex.
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I HÖST?

ÄR DET
DIN TUR
I höst kan du ansöka till Next Model igen 
och kanske bli en av dem som pryder stor- 
tavlorna i vår stora julkampanj. Alla är 
välkomna, gamla som unga, vanliga som 
ovanliga.

Du hittar all information om hur du anmäler 
dig på kungsmässan.se.

Varmt välkommen att 
bli vår nästa modell! 
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Frukt, grönsaker och bär kan kombineras 
till både spännande och nyttiga juicer.  
I dessa skördetider finns dessutom många 
goda, lokalproducerade ingredienser, som 
t.ex. äpplen, plommon och päron. Med 
hjälp av en mixer eller en råsaftcentrifug 
kan du skapa egna unika kombinationer, 
allt efter eget tycke. Vill du få en mildare 
smak är det bara att tillsätta vatten.

Gör din egen
Morgonjuice
• 2 äpplen • 2 apelsiner
• 2 morötter • 1 cm ingefära

Skölj äpplena och skala apelsinerna, morötterna 
och ingefäran. Skär allt i mindre bitar och kör dem 
i råsaftcentrifugen. Om du vill kan du toppa med en 
liten nypa kanel.

Adesso, MontAna Slow Juicer.

2 499 kr på Önska

Juice

Catcher citruspress grå/gul 

16,5 cm. 
149 kr på Kitchen Store
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OBH Nordica 

råsaftcentrifug 1,2 liter. 

899 kr på SIBA

Ca
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KUKU

Living Nostalgia Vintage 

Blue Heavy Duty Juicer. 

595 kr på Kitchen Store
Li
B
5

Eva Solo, Glaskanna, 

1,4 L.
499 kr på Önska

Få juiceinspiration på 

Kungsmässan!

Ta en paus från shoppingen och ladda 

batterierna med härliga, färskpressade 

juicer från Bara Bra Juice.



Utbudet av träningsredskap är enormt. 
I Kungsmässans butiker finns allt från 
klassikerna som hängt med i åratal till 
de senaste trenderna. Kombinera gärna 
olika aktiviteter så din träning blir mer 
mångsidig – och roligare.

TYP AV  

D
IN

 E
G

EN

Adidas M Ultra Boost
Löparskor för ett neutralt löpsteg. Skön  
passform, bekväm och energigivande  
stötdämpning.
Hos Stadium: 1 799 kr.

Smartklocka Garmin 
Vivoactive HRM
Allt i ett – smartklocka och aktivitets-
mätare med GPS. Appar för löpning, 
cykling, simning, golf och daglig 
aktivitet. Visar steg, kalorier, avstånd 
och tid. Vibrationslarm för samtal, sms 
och e-post från smartphone. Hos Clas 
Ohlson: 2 395 kr.
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Kettlebell 6 kg

som gör kroppen uthållig 
och stark. 
Hos Pulssport: 299 kr.

Life Multi Sport
Vitaminer och mineraler 
för dig som idrottar regel-
bundet. Hos : 189 kr.

BLIZ Force
Skona dina ögon när du springer. Löparglasögon. 

Hos Pulssport: 799 kr.

Philips 
sporthörlurar
Unna dina öron ett bra ljud. 
Hos Kjell & Co: 199,90 kr.

Chin Up Bar II
Chin up-stång för montering i dörröppningar. 
Justerbar längd: 70-95 cm. Hos Stadium: 349 kr.
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 TRÄNING
BÖCKER OM TRÄNING

Casall Crosstrainer X250
Med pulsmätare och upplyst display. Lämplig för lättare motions-
pass. 12 förprogrammerade träningsprogram anpassade efter olika 
användarbehov. 32 motståndsnivåer. Utrustad med transporthjul 

Hos Stadium: 3 999 kr.

Yoga 
En enkel bok om yoga. 169 kr.

Vardagsträna
Träna enkelt hemma med handduk & sjal.
Leila Söderholm. 249 kr.

Hos Akademibokhandeln

Gåstavar Asaklitt

Bekvämt handtag med justerbar handledsrem. För både promenad och träning. 
Hos Clas Ohlson: 349 kr.

Yogamatta 
Stötdämpande matta, med bra 
grepp. Kan tvättas i 40 grader. 
Hos Stadium: 299 kr.

Gymboll

70 cm i diameter. Hos Stadium: 349 kr.

Exetube
Motståndsträning som också ger 
små muskler en match. Lätt att ta 
med på resan. 
Hos Pulssport: 199 kr.

Foam Roll
Omtyckt träningsredskap, passar även för stela och ömma muskler. 
Hos Pulssport: 299 kr.
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S T I L I N S P I R A T I O N :

MYSTIKEN 
ÄR HÄR IGEN!

FRIDA TIPSAR!

M
od

ej
ou
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al
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te

n 
Frid

a Zette
rström tipsar om mode och rådande trender

TRE NYCKELTRENDER: 
Flats on your feet 
Om du trivs bäst nära marken i skor utan 
klack har du en härlig tid framför dig. 
Sällan har det funnits så många snygga 
platta alternativ som i år. Klassiska loafers 
med tofsar är helt rätt och de får gärna 
ha en rejäl sula.

Skärp dig 
Skärpet är din bästa stylingkompis i höst 
och det får gärna hamna allra ytterst, 
utanpå både kofta och kappa. Flera 
internationella modehus visade timglas- 
former på catwalken och breda, nästan 
korsettliknande skärp. Låt midjan synas i 
höst!

Lätt och ledigt 
Den okonstruerade kavajen, som tradi-
tionellt sett främst hör våren till, tar plats 
i garderoben även i höst. Modellen utan 
foder ger en ledigare, något mjukare, 
siluett för herrarna. Under kavajen får 
gärna en tunn polotröja titta fram.

                                                                      Den legendariska tv-serien Twin Peaks 
                                                               sägs vara på väg tillbaka in i tv-tablån igen. 
                                                              Detta inspirerar modeskapare  och skänker ett 

                Syskontrion bakom House of Dagmar fyllde sin catwalk 
med höstlöv och rök och har bland annat haft seriens motsägelsefulla karaktärer 
som inspiration. 

Musiken sätter tonen 

och Prince. Vi ser klassiska herrplagg med tajta siluetter och breda slag samsas 
med rockiga skinnjackor och smala blanka byxor.
   

Bild från House of Dagmar.

Bilder från 
Twist & Tango.
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TRENDIGA

HÖSTFÄRGER
MATERIAL OCH MÖNSTER

Mormorstapeter!
Mönsterbilden i höst för tankarna till 
gamla hus och vackra väggar. 
Det är stormönstrat, blommigt 
och mäktigt, precis som mormors tapeter!

Kostym från 
Tiger by Sweden.

Orange is the new black 
De brandgula tonerna, från mild aprikos till stark orange, är heta i höst.

Läcker lila 
Vinrött, bordeaux, aubergine … höstens starkaste accentfärg har många namn. 

Greyish 
Kombinationen grått och beige låter kanske inte superspännande, men misströsta inte. 
Tillsammans blir det riktigt snyggt. Det blir greyish. 

Soft sammet 
Materialet framför alla andra hösten 2016 är lyxigt, mjukt och glänsande. Sammet är tillbaka! 

Mjuk mocka 
Från ljus beige till svartaste svart, den här säsongen står det lätt ludna, mjuka materialet 
mocka i fokus på både accessoarer och plagg.



Höstmode

 Dan Holmqvist. Styling Frida Zetterström. Makeup Johanna Persson. Fotoassistent Micke Stävensjö. Modeller från Kungsmässan Next Model.
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WILMA
Polotröja, 299 kr, Bik Bok

Linne, 199 kr, Bik Bok
Byxor, 499 kr, MQ

Sneakers, 2 199 kr, Tara

Årets 
bästa tid
Höstmodet inspirerar med sina härliga lager på lager och inbjuder 
samtidigt till stor kreativitet! 

De varma färgerna är jordnära och modehösten domineras av mörka, 
röda och brända nyanser. Mönsterbilden är storslagen och tar för sig 

möts i en välbalanserad kontrast.

Hösten bjuder också på spännande materialmixar i form av sammet 
och siden så väl som mocka och denim. Utan att tveka tar höstmodet 
plats med stort självförtroende! 
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Höstmode

TOBIAS
Jacka, 899 kr, Jack & Jones
Tröja, 998 kr, Design Only
Jeansskjorta, 998 kr, Design Only
Byxor, 1 099 kr, Design Only
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FRIDA
Sammetskimono, 749 kr, Lodge Living

Blus, 299 kr, Gina Tricot
Byxor, 499 kr, Indiska

Hatt, 399 kr, MQ
Lackskor, 900 kr, Johanssons Skor

Halsband, 198 kr, Guldfynd
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Höstmode

OLIVIA
T-shirt, 1 949 kr, Tara
Blus, 1 199 kr, Melrose Co.
Byxor, 599 kr, Melrose Co.
Skor, 1 700 kr, Johanssons Skor

TOBIAS
Rock, 2 299 kr, Jeansbolaget 

Kostym, Kavaj 3 499 kr, byxor 1 499 kr, Volt 
Polotröja, 899 kr,  Volt

Skor, 2 199, Nilson Shoes



KUNGSMÄSSAN MAGASINET  |  17

OLIVIA
Skjortklänning, 1 695 kr, Melrose Co.

Topp, 199 kr, Bik Bok
Tights, 129 kr, Gina Tricot
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Höstmode

NICOLE
Pälsväst, 2 899 kr, KAJS

Blus, 699 kr, Indiska
Byxor, 1 499 kr, Melrose Co.
Mockaboots, 3 795 kr, Tara

NOELLE
Jacka, 399 kr, Lindex
Klänning, 299 kr, Polarn o Pyret
Byxor, 149 kr, Kappahl
Skor, 449 kr, Din Sko
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WILMA
Jacka, 799 kr, MQ

Tröja, 1 699 kr, Melrose & Co.
Byxor, 899 kr, Melrose & Co.

Halsband, 99 kr, Guldfynd. Ryggsäck, 2 199 kr, Raglady
Sneakers, 499 kr, Stadium

NICOLE
Poncho, 1 499 kr, Lodge Living
Byxor, 1 499 kr, Melrose & Co.
Blus, 699 kr, Indiska
Skor, 3 895 kr, Tara

NOELLE
Jacka, 549 kr, Polarn o Pyret

Tröja, 149 kr, Kappahl
Byxor, 149 kr, Kappahl

Skor 449 kr, Din Sko
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Höstmode

Handväska med kedja, 1 999 kr, Raglady
Handväska, 1 499 kr, Accent

FRIDA
Pälsbolero, 899 kr, KAJS 
Klänning, 699 kr, MQ
Armband, 89 kr/st, Guldfynd
Mockaväska, 699 kr, Jeansbolaget
Mockastövletter, 800 kr, Johanssons skor 

BENGT-ARNE
Jacka, 1 695 kr, Brothers 

Kabelstickad tröja, 1 299 kr,  Design Only
Skjorta, 399 kr, Dressman

Byxor, 459 kr, Dressman
Skor, 1 200 kr, Jedviks

Sjal, 299 kr, Joy
Halsband,149 kr/st, Indiska
Jympapåse i skinn,199 kr, Bik Bok
Herrväska i skinn, 1 495 kr, Accent
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CHARLOTTA
Stickad kavaj, 4 499 kr, Tara 

Blus, 799 kr, Design Only
Jeans, 699 kr, Joy

Mockapumps, 1 050 kr, Nilson Shoes 
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TOBIAS, GÖTEBORG 
Kavaj, 1 995 kr, Brothers
Skjorta, 995 kr, Melrose Co.
Jeans, 799 kr, Jack & Jones
Mockasneakers, 899 kr, Volt

NOELLE, KUNGSBACKA
Jacka, 399 kr, Lindex
Klänning, 299 kr, Polarn o Pyret
Byxor, 149 kr, Kappahl
Skor, 449 kr, Din Sko

OLIVIA, HALMSTAD
Jacka, 1 999 kr, KAJS 
Klänning, 349 kr, Indiska
Hatt, 199 kr, Indiska
Skor, 999 kr, Nilson Shoes

WILMA, VARBERG
Jacka, 2 799 kr, Lodge Living
Polotröja, 299 kr, Bik Bok
Linne, 199 kr, Bik Bok
Byxor, 499 kr, MQ
Sneakers, 2 199 kr, Tara
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NICOLE, BORÅS
Klänning, 999 kr, Lodge Living
Väska, 3 699 kr, Lodge Living
Stövletter, 1 600 kr, Johanssons Skor

FRIDA, FALKENBERG
Pälsbolero, 899 kr, KAJS 
Klänning, 699 kr, MQ
Mockastövletter, 800 kr, 
Johanssons skor 

CHARLOTTA, GÖTEBORG
, 1 499 kr, Design Only

Tunika, 599 kr, Joy
Byxor 1 200 kr, Peak Performance

BENGT-ARNE, KUNGSBACKA
Mockajacka, 1 999 kr, Jack & Jones
Skjorta, 1 699 kr, Volt
Byxor, 699 kr, Brothers
Skor, 4 500 kr, Jedviks
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LEVANDE HISTORIA 

i skön natur
Höstens modereportage är fotograferat i en mycket speciell miljö – 
kulturreservatet Äskhults by, två mil sydost om Kungsbacka. 
Den unikt bevarade byn, med tillhörande marker, ger inte bara en 
inblick i hur den västsvenska landsbygden kunde se ut i början av 
1800-talet. Den är också naturskön med sitt upphöjda läge på krönet 
av en ås.

Fotograf: Göran Assner 



På sommarhalvåret råder full aktivitet, med exempelvis kaffestuga, gårdsbutik, 
guidade vandringar, tamboskap, midsommarfirande, allsång och barnens dag. Här 
anordnas också skördefest och julmarknad. Men även övriga tider på året är Äskhults 
by väl värd att besökas.
 
Historien väcks till liv
Byn består av fyra gårdar vars byggnader ligger tätt intill varandra. Detta var vanligt 
före jordreformerna som innebar att ägor skiftades för att göra markerna mer 
sammanhängande och effektivare att bruka. Tack vare eldsjälen Nils Brogren 
bevarades Äskhults by till stor del som den såg ut i början av 1800-talet. Genom åren 
har man även arbetat med att återställa markerna till det skick som de var i för 200 år 
sedan. Historien blir bokstavligen levande!
 
Njut av naturen
Men Äskhult erbjuder mer än en intressant inblick i ett Sverige som kanske inte 
alla känner till numera. Här finns också vandringsleder av varierande längd och 
olika nivåer av tillgänglighet, med allt från lättgångna stigar till mer kuperad 
terräng. Äskhult är helt enkelt ett utmärkt utflyktsmål där du kan njuta av den 
vackra naturen och det påtagliga lugnet – en oas i en tid som snurrar allt snabbare.
 
Gå gärna in på www.askhultsby.se för mer information.
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LYXOCH ANDRA
NYTTIGHETER
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2.

3.

1.

Vem blir inte piggare av omsorg, 
skönhet och flärd? Vi har samlat 
några höstprodukter som bidrar 
med allt från praktisk nytta till lite 
extra glitter i tillvaron.

Tidlös skönhet?

Solitär. Guldring. 
0,75 ct.

56 398 kr

Vitguld med 
ädelstenar

9 398 kr

Alliansring. 
1,0 ct.

23 998 kr

Leonie. Vitguld. 
1,0 ct.
Hallbergs Guld 
53 995 kr

Silverring
Hallbergs Guld
395 kr

Sif Jacobs 
Silver F.G.
Hallbergs Guld 
1 199 kr

Chrystal S
Glitter
99,90 kr

Kate Spade axelremsväska.
Raglady by Tara 1 795 kr

Plånbok från Don & Donna Stockholm.
Accent 249 kr

Boho Summer Glitter 
99,90 kr

Semi Precious
Glitter
79,90 kr

Skäm bort dina pengar
och prylar
Och kanske blir även köpupplevelsen 
bättre när både plånbok och väska 
är snygga.

Ringar för alla  
fingrar

Thomas Sabo qvarts-ur.
Zackrissons Ur 2 999 kr

Michael Kors.
KungsUr 2 995 kr

Boho Summer Glitter Boho Summer Glitter

Oavsett om du vill spendera en 
större eller mindre summa på 
smycken så är utbudet stort. 
Låt det blixtra och blänka om 

Ja, det beror på hur man menar. Men helt klart är att dessa klockor hjälper dig 
att hålla tiden och samtidigt pryder de sin plats på armen. Vem vet, kanske är 
de också framtida klassiker.



Hitta din favorit i host!:

7.

6.

5.

4.

9.

8.

Sköt om ditt leende

En hel värld mellan pärmarna

Välbeprövad hudvård

Praktisk förvaring

Hjälp för sommarhåret

Nic & Mel Andrew Canvas 
Bookcase iPhone 6/6s.
MacForum 349 kr

Ända sedan 700-talet har kamelia- 
blommans olja använts för att 
mjukgöra och fuktighetsbevara 
huden. Japanese Camellia Cream 
hittar du hos The Body Shop för 
325 kr. Komplettera med African 
Ximenia Scrub för 295 kr

Ghd Advanced Split End Therapy 
vårdar håret efter sommarens alla 
bad. Finns hos Hår & Sånt: 349 kr

Visst är tänderna värda det lilla 
extra. Hos SIBA
som vårdar dina tänder omsorgs-

1 390 kr

Böcker öppnar nya världar. Dröm dig bort eller lär dig 
nya saker. Akademibokhandeln har böckerna som 
roar och tipsar.

Disa 179 kr. Naturligt snygg 279 kr 

Lyxiga dofter

favorit bland höstens dofter.

Gucci – Bamboo 
  895 kr

Giorgio Armani – Si
  859 kr

Kicks  1 160 kr
Zlatan Ibrahimovic – Suprême
Kicks  529 kr



CAT 
UP ON THE



DU VET VÄL OM ATT ÅRETS HÖSTMODE PRESENTERAS PÅ KUNGS-
MÄSSANS STORA MODEVISNING? DU KOMMER ATT MÖTAS AV VARMA 
HÖSTFÄRGER OCH TRENDIGA KOLLEKTIONER. KONFERENCIER ÄR 
FRIDA ZETTERSTRÖM, POPULÄR MODEEXPERT OCH TRENDSPANARE 
FRÅN NYHETSMORGON I TV4. 

DATUM: 17 SEPTEMBER
PLATS: KUNGSMÄSSAN 

VARMT VÄLKOMMEN! 

LÄS MER OM VISNINGEN PÅ KUNGSMÄSSAN.SE

WALK
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TEKNIK:TRENDER

Social skärmdelning 
PlayStation VR drivs av PlayStation 4 och enheterna kan 
enkelt kopplas ihop. Sedan är det bara att sätta på sig det 
lätta och bekväma headsetet, utformat som ett visir, och 
dras in i andra världar. Dina vänner kan också vara med 
eftersom PS VR har en funktion för social skärmdelning. 
Det du ser i headsetet visas även på tv-skärmen.

Imponerande bild och ljud
Headsetet har en avancerad OLED-skärm som visar bilder 
i en mycket jämn uppdateringsfrekvens på 120 Hz och 
ett synfält i 360 grader. Även ljudet är något utöver det 
vanliga. Med 3D-ljudtekniken kan du tydligt höra varifrån 
ljuden kommer – ovanför, under och runt omkring dig.

Sony Playstation VR kommer att 

 

Med nya PS VR kan du spela på ett sätt som tidigare 
inte var möjligt. Det ser ut att bli en spännande höst.

BLI VIRTUELL I HÖST
I oktober tar den virtuella spelupplevelsen 
ytterligare ett kliv framåt. Då är det världs-
premiär för Sony PlayStation VR. 
Är du redo för en ny dimension?
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Robotdammsugarna fortsätter att utvecklas och 
på marknaden finns ett brett utbud med olika 
förmågor. Nya iROBOT Roomba 980 har en rad 
funktioner som gör det enklare än någonsin att 
delegera sysslan.

Roomba 980 anpassar sig efter golvtypen och har en funktion som ökar 
sugkraften för att få bort damm och smuts från mattor. Dessutom minns 
roboten vilka ytor den redan bearbetat. Den styr runt möbler och saktar 
ner farten när den närmar sig ett föremål. Du kan också hindra den från 
att besöka vissa områden genom att använda två virtuella väggar. Roomba 
980 backar vid trappor och hittar själv tillbaka till laddningsstationen. 
Roboten kan styras via mobilapp och trådlöst nätverk så att du kan komma 
hem till en nystädad bostad.

Den som förundrats över lyxrestaurangernas mat-
konst har nu möjlighet att tillaga den egna maten 
med samma teknik som branschen använt i många år. 
Sous Vide är på klar frammarsch även i privata hem.

Metoden bygger på att råvarorna vakuum-
förpackas och läggs i maskinen för att 
tillredas långsamt på låg temperatur. Börja 
exempelvis processen på morgonen så är 
den klar på eftermiddagen. Tack vare det 
varsamma tillvägagångssättet behåller 
maten många av sina naturliga smak- och 
näringsämnen. Den får också samma tempe-
ratur och tillagningsnivå rakt igenom. Vill 
man få en hårdare yta steker eller grillar 
man maten hastigt efteråt. Metoden passar 
utmärkt för kött, fisk och grönsaker. 

Sous Vide-maskiner finns i olika utföran-
den och prisklasser från t. ex. Andersson 
och OBH Nordica.

Sous Vide OBH Nordica Immersion

LÅT NÅGON ANNAN DAMMSUGA

SOUS VIDE – PERFEKT 
RAKT IGENOM



Elegant ringhållare. Finns i 
flera färger. 198 kr.  Guldfynd

Gör poppandet 
enkelt. Insats för 
vanliga popcorn, 
används i mikro- 
vågsugnen. Pop-
corn maker 149 kr. 
Kitchen Store

Utforma kost och motion efter dina 
gener. Life Nutritest DNA-analys mäter 
över 100 hälso- och livsstilsvariationer 
i ditt DNA och ger personligt anpassade 
rekommendationer inom kost och 
livsstil. 4 500 kr. Life

Liva upp stämningen i karet. Badankorna ”Stål-
mannen” och ”Batman” 69 kr/st. GameStop

Lyxa till frisyren. Platt-
tång från GHD 2 299 kr.  
Hår & sånt

Premiumhögtalare med ikonisk 
design. Onyx Studio 2 från Harman 
Kardon. 3 990 kr. SIBA

Vårda och fuktighetsbevara huden med 
extrakt av naturliga fröoljor som absorberas 
lätt. Oils of Life 825 kr. The Body Shop

Smickra din hals. 
Stilrent halsband 
från Efva Attling 
9 900 kr. 
Zackrissons Ur

Vill du muntra upp dig själv? Kanske söker du en genomtänkt gåva till 
hjärtevännen? Eller behöver du säga förlåt med lite extra elegans? På Kungs-
mässan finns något för alla behov och smakriktningar i ett brett spann av 
prisklasser.

SKÄLEN ÄR MÅNGA, 
MÖJLIGHETERNA LIKASÅ



Örongodis. Välljudande hörlurar från Audio 
Technica. 1 595 kr. Kjell & Co

Låt hygienartiklarna resa förstaklass. 
Necessärer från Don Donna. Liten 149 kr, 
stor 249 kr.  Accent

Skön kroppsvård. Dirty Linen: handduk 145 kr. Lilla 
Bruket: body butter/vildros 429 kr, handkräm/ 
citrongräs 149 kr, flytande tvål/citrongräs 199 kr, 
tvål/citrongräs 249 kr.  Lodge Living

Överraska med en kul 
weekendresa. Eller gör en 
familjeresa över generations-
gränserna. Presentkort från 
100 kr. Resia

Monopol – Världsutgåvan. En klassiker som aldrig går ur tiden. 419 kr. Leksakslandet

Öppna champagnen på sättet som traditionen bjuder. 
Sabreringssvärd 895 kr. Kitchen Store

Låt den bubblande 
smaken komma till sin 
rätt. Champagneglas 
345 kr/par. 
Hallbergs Guld

Köksredskapet 
som är lika vackert 
som användbart. 
Rivjärn 46 cm. 
659 kr. Önska

Ge bort ett kort fulladdat med upplevelser. 
SF, App Store, Spotify m.fl. Från 105 kr. 
Pressbyrån

Gott ska godis vara! Godisstrutar 
i flera sorter. 69 kr.  Kahls The & 
Kaffehandel
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Fota och skriv ut. Direktbildskamera som själv skriver 
ut fotot. Polaroid SNAP 1 490 kr. SIBA



ÖKAT
VÄLBEFINNANDE
Kan man förbättra sin hälsa utan att 
vända upp och ner på hela livet? Hur 
får man in träning i ett redan pressat 
schema? Efter sommaren vill många 
ha en nystart för hälsan, men vet inte 
riktigt hur det ska gå till. Vi har pratat 
med Kajsa Asp Jonson – dietist, 
personlig tränare och journalist inom 
hälsa – om hur vi kan må bättre med 
enkla medel.

Många av oss känner att vi borde träna men har svårt att 
komma igång. Kajsa betonar att vi inte behöver bli extrema 
för att få goda effekter. 

– Hitta din vardagsträning och rör dig hellre lite varje dag 
än träna stenhårt en gång i veckan. Gå av bussen en hållplats 
tidigare. Låt bilen stå ibland. Variera promenaden, varva 
löpning och gång. Spring i uppförsbackar och träna ute med 
det du träffar på, som t.ex. trappor. Gör övningar hemma, 
medan pastan kokar eller när du borstar tänderna. Stå 
vid skrivbordet istället för att sitta. Bara fantasin sätter 
gränserna.

FÖRDELARNA ÖKAR MOTIVATIONEN
Men om man har en tendens att lätt ge upp?

– Ibland behövs lite envishet, men var inte för 
hård mot dig själv om du hoppar över ett träningstill-
fälle. Släpp det dåliga samvetet och sätt igång igen 
så snart du kan. När du börjar känna fördelarna 
med träningen, t.ex. att du blir piggare eller sover 
bättre, brukar motivationen öka.
     Ett annat mål kan vara att sträva efter att leva 
ett liv som man inte behöver ta semester ifrån. 
Och kom ihåg att även små förändringar kan på 
sikt få stor betydelse. 

– Fundera igenom kraven du ställer på dig 
själv. Är de nödvändiga? För de med sig något 
gott? Finns det saker du kan göra annorlunda 
eller få hjälp med?

Fotograf: Katja Ragnstam 

Vardagstips for:

34  |   KUNGSMÄSSAN MAGASINET



Smoothie med  l i ng on  o ch  ha l l o n Nytt iga  ch ok l ad bo l l ar
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GE HJÄRNAN ANDRUM
Hjärnan behöver, liksom kroppen, återhämtning. Mindful-
ness, eller medveten närvaro, nämns ofta numera. Hjärnan 
mår bra av att helt fokusera på nuet, om så bara för en kort 
stund. 

– Ta pauser i vardagen, även från tekniken. Låt mobilen 
vila ibland och har du svårt att sova så undvik skärmar och 
nya intryck en stund innan du går och lägger dig. Testa dig 
fram och hitta vägar som fungerar för dig. Att vistas i naturen 
är också ett välkänt sätt att ladda batterierna och forskning 
visar att hjärnan återhämtar sig bättre i skogen.

LÅT MATEN BLI EN GOD VANA
Maten är ett annat viktigt område. Bra råvaror och balanse-
rade matvanor är grundläggande och i Kajsas kök finns inga 
pekpinnar eller förbud. 

– Det finns så mycket god mat som också är nyttig! Många 
bär är fulla med t.ex. vitaminer och antioxidanter. Själv gillar 
jag att experimentera och göra mina egna recept och låta 
måltiden bli en stund av njutning.

Bilderna är tagna ur Kajsas nya bok Hjärna. Hjärta. Mage.  
– För hållbar hälsa och ett skönare liv som finns hos  
Akademibokhandeln. I boken finns även recepten. Fler  
tips och recept hittar du på www.kajsaasp.se.

Fro knacke: :

.Smoothie med blabar och apelsin: :

Fitbit Flex
Aktivitetsmätare som håller koll på 
din aktivitet och din sömn. Trådlös 
synkning med dator och smartphone. 
Hos Clas Ohlson: 795 kr.



GRYTTIDER
Hösten är de mustiga grytornas tid. Alexander Wennersten, kökschef på Restaurang Grappa 
i Varberg, berättar om några av höstens råvaror och ger tips om hur du kan njuta av dem.

Rotfrukter och olika sorters kål tillhör säsongens goda, 
traditionella inslag. 
– Morötter och potatis går att använda till mycket, säger 
Alexander. Kålrabbi är en annan av mina favoriter. Jag skalar 
och skivar den i tunna skivor som jag sedan steker med purjo-
lök och syltlök. Detta serverar vi till dovhjort med lingonsky 
och sötade lingon.
     När det gäller grytor med kött och grönsaker har Alexander 
några knep för att få fram en rustik smak.
– Jag kokar alltid fonden först. Köttet bryner jag i rikligt med 
smör. Stekspadet använder jag sedan när jag kokar köttet till-
sammans med stora bitar grönsaker som oftast har skalet på. 
Skalet innehåller mycket smak och näringsämnen. Mot slutet 

av koktiden tar jag ur grönsakerna och lägger dit nya som har 
mer spänst. Morötter, potatis och syltlök fungerar utmärkt i 
soppor och jag använder för det mesta vanliga kryddor som 
salt, peppar, kryddpeppar och lagerblad. Ett generellt råd är 
att låta grytan ta tid. Koka länge på låg värme efter att den fått 
koka upp. Köttet ska bli ordentligt mört.
     På Restaurang Grappa inspireras man både av det nordiska 
köket och det klassiska italienska.
– Det nordiska köket har fått stor uppmärksamhet interna-
tionellt och det är spännande att kombinera det med andra 
traditioner.
     Alexander visste tidigt att han ville bli kock och han gillar 
att laga mat och ordna middagar även privat. Hans pappa är 
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ALEXANDERS 
HÖSTGRYTA
1 kg svenskt högrev
50 g smör (till stekning) 
2 st morötter
2 st palsternackor 
2 st stora gula lökar
4 st lagerblad 

också köksmästare och en stor inspirationskälla. 
– Jag gillar att hitta nya vägar att njuta av råvarorna och håller 
just nu på att utveckla en efterrätt gjord på morot. Framöver 
kommer den att finnas på restaurangens meny.
     Men kockyrket handlar inte bara om mat för Alexander.
– Kreativitet, social samvaro och att skapa en trevlig stämning 
är minst lika viktigt. Grappa tillhör den nya kockskolan där 
glädje, kommunikation, stil och finess är viktiga grundstenar. 
Vi skriker inte åt varandra utan visar respekt. Samtidigt tar 
vi konstruktiv kritik och vill hela tiden utvecklas och lära oss 
mer. Maten blir också bättre av glädje och en bra arbetsmiljö.

Ca 4 portioner

Mandelpotatis
Minimorötter (beroende på 
årstid)
1 st burk inlagda syltlökar
Salt & peppar
1 st knippe persilja

Gör så här:
1. Skala de gula lökarna och skär ner dem och morötter och palsternackor i stora 
bitar (tvätta gärna rotfrukterna och koka med skal). Lägg allt detta samt lager-
bladen i en stor gryta, ställ den på spisen och fyll upp med vatten.
2. Bryn högrevet i rikligt med smör, salta och peppra köttet och lägg det sedan i 
grytan med vatten. Låt detta sjuda ca 2 timmar. Sila sedan bort rotfrukterna, de 
gula lökarna och lagerbladen och fortsätt koka ytterligare 1 timme. För att skynda      
  på grytan kan du tärna ner högrevet.
   3. Tillsätt sedan halverad mandelpotatis, minimorötterna och den avhällda sylt-
       löken och låt koka tills potatisen och morötterna är mjuka. Smaka av såsen  
              med salt och peppar.
                    4. Servera med hackad persilja på toppen.

Råvaror hittar du hos ICA Kvantum. 

er 
r 

ng 

r. 

s 
ö.

Gryta Le Creuset finns på  
Kitchen Store och Önska

Gryta Ittala Sarpaneva 1960.
2 499 kr på Önska

Robert Welch slevar
299 kr/st på Önska

OXO Good Grips Vitlökspress
299 kr på Kitchen Store

p p
299 kr på Kitchen Store

Robert Welch slevar
k / å Ö k

OXO Good Grips VitlökspressOXO Good Grips Vitlökspress

299 kr/st på Önska

Digital kökstimer med magnetisk baksida. 
89,90 kr på Kjell & Co
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Vissa prylar kan det bli konkurrens om – de går 
hem hos alla. Men ta det lugnt; utbudet är enormt. 
Kungsmässan nästan svämmar över av intressanta 
produkter. Sortimentet sträcker sig från pärlor till 
överlevnadsguider. Här finns fåfänga, funktion och 
fortbildning i en skön blandning.

INTE BARA FÖR

MANNEN
Dags för en Certina i höst?
Robust schweiziskt klockmärke med över 
125 år på nacken. Ta en tur till KungsUr 
och se över sortimentet.

7 390  kr

Utveckla din smartphone
Black Eye Wide Angle. Vidvinkelsobjektiv som 
du enkelt fäster på din smartphone med den 
praktiska klämman. Finns hos Stadium.

399  kr

Maskulin fräschör
Hitta din egen personliga 
doftfavorit bland de nya heta 
herrparfymerna.

Giorgio Armani – Gio 
850 kr på Grand Parfymeri
Hugo Boss – The Scent 
639 kr på Grand Parfymeri

Parkera en Porsche i köket
Unna dig en kniv utöver det vanliga. Ergonomisk design framtagen i samarbete 
med professionella kockar. Finns hos Kitchen Store.

1 199  kr

Låt rockslaget rocka
Med Eaton Lapel Pin kommer ditt rock-

närmare koll, besök Volt.

699  kr

Testa en Ingersoll Automat
Det äldsta amerikanska klockvarumärket 
går från klarhet till klarhet. Hos Zackris-
sons Ur tar du en närmare titt.

4 598  kr

UUttvveecckkllaa ddiinn smmaarrttp

LLLååååttt rrroocckkkkssllllaaagggeettt rrroooccckkkaaaakkka

Laddning med materialkänsla
Decoded USB-Lightning, läderkabel 1,2 m. 
Finns i svart och brun hos .

399 kr

#1

#2

#3

#4

#7

#5
#6

Zlatan Ibrahimovic – Suprême
699 kr på Kicks
Tom Ford – Noir
580 kr på Kicks



KUNGSMÄSSAN MAGASINET  |  39SANSANSANSAN MAGAMAGAMAGAMAGASINESINESINESINET  |T  |T  |T  | 39399

Fast förankrad
Diskret och stilrent. Detta arm-
band i lite stramare stil hittar 
du hos KungsUr.

695  kr

Pimpa handleden

glänsa. Hos Lodge Living 

Gerba.
499  kr

Gör kavajfickan höstfin

Ett stort urval från These Glory Days 
hittar du hos Volt.

249  kr

Packa snyggt
Maisina Weekend Bag från Tiger of 
Sweden. Brun weekendbag i läder 
som du kan köpa hos Volt.

4 699  kr

Inte bara för boknördar
Akademibokhandeln

kunskaper.

Överlevnadsguiden 279 kr. Bildningsakuten 129 kr. Stiljournalen 129 kr. Så får du full pott på högskoleprovet 299 kr.

4 64 64 6999999 krkrkr4 669999  krkkr

695695695 kkkrr

KUNGKUNGKUNGKUNGSMÄSSMÄSSMÄSSMÄSÄ SSSSKKK

FFFaasstt fffööörrraaannnkkkrraaaddd
#8

#9

#
14

#
11

#
13
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DANIEL STARCK, KÅLLERED
Just i dag handlar jag kläder. Jag 
gillar att åka hit, för allt som man 

förhoppningsvis att plugga data-
vetenskap på Chalmers.

ULF KRISTENSSON,  
KUNGSBACKA
Idag ska jag växla pengar inför en 
resa till Nice i Frankrike. Det ser jag 
fram emot. Under hösten hoppas 
jag på att kunna sänka mitt golf-
handikapp.

PAMELA BJARNE, KUNGSBACKA

min dotter och mormor. Det brukar 
vi göra med jämna mellanrum. Till 
hösten planerar vi en semesterresa till 
Spanien.

JONAS OCH AGNES 
KLINT, GÖTEBORG
Vi handlar mat och un-
dersöker vad som finns 
i hyllor och diskar. Hem-
ma pratar vi mycket om 
hur olika rätter smakar 
och hur man kan kombi-
nera ingredienser. I höst 
blir det en matresa till 
Spanien. 

GERT JONASON, FJÄRÅS
Idag har jag köpt en kostym. Jag åker 

mesta som jag söker. Under hösten 
planerar jag att resa utomlands. 
Målet är inte bestämt ännu. Vi får se 
vad det blir.

HEJ!
Vad gör du idag och 
vad ska du göra i 
höst?

Falkenberg Classic
Detta begrepp inom motorsporten arrangeras den 17-18 september. Omkring 250 bilar, i 25 
historiska bilklasser, gör upp om ära och berömmelse på Falkenbergs motorbana i en härlig 
blandning av dramatik och nostalgi.

KUNGSBACKA
DET HÄNDER I

MED OMNEJD



Alltid på gång
I Halland finns många fina vandringsstråk så det 
är bara att ge sig ut när andan faller på.

Hallandsleden är totalt drygt 36 mil lång och 
uppdelad i 24 etapper. Här finns både skogar och 
öppna landskap. Du passerar även fornminnen och 
historiska byggnader. Många platser är utmärkta 
med informationsskyltar för den vetgirige. 

Läs gärna mer på www.halland.se eller 
www.vandringsguiden.se.

Världsmusiker till Kungsbacka 
Lyssna till saxofonisten Johan Stengård, sopranen Carolina Sandgren, 
basisten Magnus Rosén och pianisten George Keczan på Kungsbacka Teater 
fredagen den 7 oktober kl 19.30. Eller så här kan man också beskriva dem: en 
världsturnerande saxofonist, en välkänd svensk operasångerska, en världs-
turnerande rockmusiker och en kanadensiskfödd pianist med ungerska rötter – 
alla mycket välrenommerade inom sina områden. Konstellationen går under 
namnet The World Changes och den nyskrivna musiken är modern med 
rötter i folkmusik, klassiskt, nordiskt vemod och andra traditionella stilar. 
Läs mer på www.kungsbackateater.se. Boka biljetter på Kungsbacka Turist-
byrå, 0300-83 45 95, Kungsbacka konsthall, 0300-83 42 84, eller på ticnet.se.

Fri surf på
Kungsmässan

Kanske har du redan 
upptäckt det, men 
sedan augusti månad 
kan du surfa fritt på 
Kungsmässan.

Sex nya Wayfinder-stationer är installerade 
på Kungsmässan. Fyra är placerade på 
plan 1 och två på plan 2. Med hjälp av detta 
system blir det lättare att snabbt hitta det 
du söker.

LÄTT ATT HITTA 
RÄTT PÅ KUNGS-
MÄSSAN
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I november kommer nästa magasin, fullt med tips och 
idéer inför julen och vintern.

Kungsmässans jul-
firande
Den 25 november är det dags! 
Kom och träffa tomten, se 
paraden och njut av den härliga 
atmosfären när vi på allvar drar 
igång vårt julfirande.

Pyssel för stora och små
Att skapa och pyssla är inte bara förbehållet en viss åldersgrupp. 
Alla kan skapa! Vi visar flera alternativ som sporrar kreativitet och 
skaparglädje.

Julklappar för alla
Behöver du hjälp att hitta det 
där lilla extra till nära och kära? 
Eller vill du unna dig själv något 
speciellt? Vi tar en titt på Kungs-
mässans omfattande utbud.

Spännande tekniknyheter
Det händer hela tiden nya saker på teknikfronten. Som vanligt har vi 
plockat ut några av höjdpunkterna.

I nästa nummer ...
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Heta trender för 
iskall säsong
Utöver presentation av det 
nya vintermodet kommer 
Frida, vår stilsäkra mode-
expert, att fördjupa sig i de 
aktuella trenderna. Hon 
berättar om influenserna 
som påverkat modeskaparna 
och hur det tagit sig uttryck i 
de nya kollektionerna. Missa 
inte Fridas analys!

Mode för 
vardag och fest
Vi presenterar säsongens nya mode med plagg 
för allt från praktiskt vardagsliv till festliga hög-
tidsstunder.



BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION OM BUTIKERNAS ÖPPENHETER OCH TELEFONNUMMER
WWW.KUNGSMASSAN.SE

ACCENT  |  AKADEMIBOKHANDELN  |  APOTEKET HJÄRTAT  |  APOTEKET KUNGSMÄSSAN  | BARA BRA JUICE  |  BARNENS VÄRLD  |  BIK BOK  |  BROTHERS  

|  CHANGE  |  CLAS OHLSON  |  D.O. DESIGN ONLY  |  DIMODA  |  DIN SKO  |  DRESSMANN  |  ECCO  |  ELGIGANTEN PHONE HOUSE  |  ESPRESSO HOUSE   | 

FEMINETTE  |  FOREX  |  GAME STOP  |  GINA TRICOT  |  GLITTER  |  GRAND PARFYMERI  |  GREEN DRIZZLE BY ESPRESSO HOUSE  |  GULDFYND  |  HALLBERGS 

GULD  |  HEMTEX  |  HENNES & MAURITZ  |  HJERONYMUS-SALONGEN  |  HÅR & SÅNT  |  ICA KVANTUM  |  IEMS  |  INDISKA  |   JACK & JONES  |  JEANSBOLAGET 

|  JEDVIKS SKOR  |  JOHANSSONS SKOR  |  JOY  |  KAHLS THE & KAFFEHANDEL  |  KAJS  |  KAPPAHL  |  KICKS  |  KINGS MARKET  |  KITCHEN STORE  | 

KJELL & CO  |  KM´S SKO & LÅS  |  KRONANS FISK  |  KUNGSBLOMMAN  |  KUNGSUR  |  LEKSAKSLANDET  |  LIFE  |  LINDEX  |  LINNÉA & NELLO 

|  LJUSEXPERTEN  |  LODGE LIVING  |  MACFORUM  |  MELROSE CO.   |  MQ  |  NILSON SHOES  |  PEAK  PERFORMANCE    |  POLARN O. PYRET  |  

PRESSBYRÅN  |  PULSSPORT  |  RAGLADY BY TARA  |  RESIA  |  ROSE BAR  |  SIBA  |  SPECSAVERS OPTIK  |  STADIUM  |  STEINBRENNER & NYBERG 

|  SUSHIBAR 2  |  SYNOPTIK  |  TARA  |  TELENOR  |  TELIA  |  THE BODY SHOP  |  TRE  |  TRIUMF GLASSCAFÉ  |  TRIUMPH  |  VOLT  |  YOGHURT BAR  |  

ZACKRISSONS UR  |  ZARA  |  ÖNSKA

MÅNDAG - FREDAG 10-20  |  LÖRDAG - SÖNDAG 10-18  |  ICA KVANTUM 7-23, ALLA DAGAR

FRI PARKERING  |  BARNPASSNING  |  MITT I KUNGSBACKA
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Kungsmässan ligger mitt i Kungsbacka. Från E6/E20 finns det tre avfarter: Onsalamotet (avfart 59), Särömotet 
(avfart 60) och Varlamotet (avfart 61).

Det är också enkelt att ta sig hit med regionala och lokala bussar, tåg på Västkustbanan och pendeltågslinjen 
Göteborg–Kungsbacka–Varberg. Dessa stannar vid Resecentrum som ligger på nära gångavstånd.


