
TALATTANS

VÅRBLAD
Talattans daghemsförening är en 
förskola i hjärtat av Långedrag. 

BesökBesök gärna vår Facebooksida och 
kika runt på vår hemsida för att få en 
känsla för hur personalen, barnen och 
föräldrarna kunnat skapa en verksam-
het och miljö som lett till att Talattan 
år efter år ligger i toppskiktet bland 
Västra Göteborgs förskolor.

                 www.talattan.com

                           Talattans daghemsförening 
            har en barngrupp om 20 barn i åldrarna 3-5 år. Vår 
    kreativa och lekfulla verksamhet bedrivs i ett hus från förra sekel-
skiftet med stor hemkänsla och i vackra omgivningar med närhet till havet. 

GUNILLAS
VEGETARISKA
LASAGNE

Riv morot, palsternacka och 

kkålrot.Fräs dom ihop med 

hackad lök och vitlök. Tillsätt 

keso, passerade tomater och ca 

3–5 dl vatten, så det blir en 

lagom tjocklek på röran. 

Smaksätt med basilikapeppar 

salt, chilipulver och tomat-

pupuré.Låt koka ca 15 min.Gör en 

vitsås som till vanlig lasagne 

och häll i rivna osten. Montera 

ihop som en vanlig lasagne.

3 morötter 1 palsternacka½ kålrot1 liten burk keso naturell
1 gul lök1 burk passerade tomater
2 vitlöksk2 vitlöksklyftor2 msk tomatpuré1 påse riven ostlasagneplattor

Söker du 
förskoleplats?

Vi har några lediga 
platser inför höstterminen. 

Läs mer på 
www.talattan.com

Välkommen med din 
ansökan!



gop erbjuder ett noga utvalt sortiment av plast-
halvfabrikat och plastprodukter från marknadens 
ledande leverantörer. 50 år i branschen har 
försett oss med gedigna kunskaper som ger oss 
möjligheten att handplocka de bästa materialen 
anpassade efter våra kunders önskemål. 

Vi strävar ständigt efter att erbjuda marknadens 
bästa totallösningar för såväl industri som bygg-
varuhandel och byggföretag.  

Läs mer om oss på www.gop.se 
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Medicinska föreläsningar och 
rådgivning i medicinsk-strategiska 

frågor.

madocab@outlook.com

På Talattan bedriver en kreativ och lekfull verk-
samhet som utgår ifrån barnens naturliga ny-
fikenhet. Personalen består av förskolelärare, 
barnskötare och en egen kokerska (se Gunillas 
recept för vegetarisk lasagne på förstasidan)!   

Vi är utomhus varje dag och tycker även om 
att göra utflykter.  Under våren ska vi besöka 
UNIVERSEUM och få en guidad rundtur på 
den nya utställningen om DINOSAURIER som 
börjar från den 12 april 2019! 

Kanske ses vi där? 

Ett varmt tack till våra fantastiska 
sponsorer gop och MADOc som gjort 
det möjligt att ta fram detta vårblad! 


