Skanderillan
av och med Gorillaredaktionen!

Kära Läsare!
Vårens nummer av Gorillan är av mycket speciell karaktär. När
du öppnar Skanderillan möts du av väldoften, den där känslan
av en ny start på dagen. Vi som har skrivit detta nummer har haft
som mål att du som läsare ska känna att du fått en ny start på allt
du tar dig för när du läser Skanderillan. Slappna av och njut av
ditt alldeles egna exemplar!
/Gorillaredaktörerna

Allt blir bättre med banan

Ingredienser:
•
2 dl vatten
•
1 dl havregryn
•
1 krm salt
•
1 banan
•
1 krm kanel
•
2 dl mjölk
Tillagning:
1. Koka upp vatten med salt.
2. Blanda i havregryn.
3. Koka sakta i ca 10 minuter, rör om några gånger under tiden.
4. Servera med banan och kanel.
Eventuellt kan havregrynen blandas i direkt om lite lösare gröt
önskas. Om du är laktosintolerant kan mjölken bytas ut mot
havre- eller sojamjölk.

Fältgorillan i Vasaloppsgröten
Något tjuter som brandlarmet i en eldhärjad gruva och jag
fäktar med armarna i bäckmörkret och reser mig hastigt upp.
Jag kommer dock bara till halvsittandes innan jag slår huvudet
rakt i något med bra mycket mer pondus. Det tjuter i alla fall inte

Först efter ett par sekunder inser jag varför jag slagit ned mobilen
i golvet, för att hundradelarna senare resa mig upp ifrån den
mögliga skumgummimadrassen som var halvt inskjuten under
det soffbord jag ytterligare en hundradel senare hade nöjet att
träffa; klockan är strax efter fyra och det är dags för
Vasaloppsgröten.
Morgonrutinerna gick igång per automatik. Havregryn och
rågflingor i förhållande 3:1, lite salt och så vatten. Några mer än
vanligt, men trots att det är tidigt blir proportionerna extremt bra
omräknade. Perfekt konstistens, perfekt mängd. Äntligen en bra
start på morgonen.
Den bra känslan tog tyvärr ganska snabbt slut. Mycket strul
redan innan start, men till slut kom jag äntligen iväg. Mitt bland
åtta tusen människor stod där stackars fältgorillan. Stavar och
skidspetsar som rev i pälsen om vartannat. Måtte det bli bättre
när jag kommer fram till backarna där en bergsgorilla kan känna
sig hemma. Men tänk så fel man kan ha. Fästet tog slut direkt
och om det kunde bli trängre så blev det det. Folket betedde sig
som gorillor i trängseln… och det var mer än en gång jag höll på
att skrika ut ett vrål för att få folk att sluta leka amorfa och ordna
upp sig lite. Efter en lång stund kom jag i alla fall ut på de
öppna myrarna och saker och ting blev lite bättre. Och
någonstans trodde jag
faktiskt att det hela kunde gå vägen och att jag skulle kunna
avsluta min artikel i detta nummer här.
Men som på beställning av självaste redaktörerna bestämde sig
snön för att bidra med något till detta fina tema i Gorillan. Snön
beskrivs nämligen bäst med ordet gröt. En seg, klibbig, blöt och
otroligt grynig sörja som nästan bad om att få stryk, låg på min
färdväg. Och jag visste att det bara skulle bli sämre de 75
kommande kilometrarna mot mål. Jag förbannade redaktörerna
men fortsatte min färd i den grovkorniga slurryn. Kanske var det
tanken på en klase bananer som väntade i Mora som fick mig att
klara loppet, men i mål kom jag i alla fall. Fast viktigast av allt
var nog ändå gröten!
//Fältgorillan

Gorillans Grötquiz: Gissa Grötar!

Svar: Överst till vänster: Gröt. Mellerst till vänster: Det där är inte gröt. Underst till vänster:
Tomtegröt. Överst till höger: Tecknad gröt. Mellerst till höger: Banangröt med ris. Underst till
höger: Hemmagjord gröt.

Gorillan på utlandsstudier!
Har du någonsin funderat på att åka på en utbytestermin? Ta
steget ut från Hardox trygga väggar och bergsmännens magiska
atmosfär? Kanske började du till och med
fylla i ansökan innan du i panik kom på “Hur ska jag få gröt
utanför sverige? Finns det ens gröt?” och abrupt avbröt alla
försök att ta dig till Kina eller Frankrike.
Men frukta inte kära läsare, Gorillan är här för att hjälpa dig
igenom dina bekymmer! Här nedan kommer en mycket
(o)komplett* gloslista för att du ska kunna beställa
gröt i just ditt önskade land.**
Svenska
		
Engelska
		
Tyska
		
Franska
		
Finska
		
Portugisiska (Brasilien)
Portugisiska (Portugal)
Spanska
		
Norska
		
Ryska
		
Italienska
		
Kinesiska
		
Kantonesiska
		
Malajiska
		
Walesiska
		
Isländska
		

Gröt
Porridge
Haferbrei
Porridge
Puuro
Mingau
Papas de aveia
Gachas de avena
Grøt
каша
Polenta
(pinying: zhou, första tonen)
Zhok (fjärde tonen)
Bubur
Uwd
Hafragrautur

*Eventuella fel och klagomål hänvisas till Google Translate alternativt till
dåliga språkkunskaper hos Chefens vänner vilket Chefen inte tar ansvar för
**Gorillan kan inte garantera att detta leder till att läsaren serveras bra gröt

//Chefen

Grötens stresslindrande egenskaper
Stress är en välfärdssjukdom som sprider sig som pesten bland
KTH:s studenter. Rent medicinskt är stress en hormonsörja som
strular till kroppens balanser, bland annat genom utsöndring av
hormonet Kortikotropin från hypfosens framlob (japp, det där
mumbojumbot är direkt kapat från Wikipedia). Kontentan är
hursomhelst att kroppen går bananas (vilket i och för sig gillas av
Gorillan) och att vi till vardags känner en ångest lika hård som
dagen efter Bergslusse.
Nya empiriska undersökningar från sektionslivet röjer dock
banbrytande upptäckter inom stressterapins område. Gorillan
har nämligen synnerligen goda källor på att sektionens
ordförande tacklar sin stressfulla tillvaro med dietrelaterade
medel, och snudd på förbluffande resultat! I en existens fylld
med möten än här än där, en ändlös mailinkorg och en
att-göra-lista längre än Dumbledores skägg har Chefen lyckats
hitta en fast punkt att luta sig mot: Morgongröten!
Oavsett om den engagerade Bergsmannen vaknar med
blykepa efter styrelsemiddag, tangentavtryck på kinden efter
nattens långkörare med stadgeändringar eller fortfarande iklädd
gårkvällens frack så finns alltid en rykande skål havregrynsgröt
bara några minuter bort! Denna klibbiga klippa i vardagen gör
inte bara underverk för stressade individers fysiska välmående,
utan även för deras plånbok.
Rutingivande, fiberrik och gediget substantiell ger således gröten
även de mest stressade människor en rejält förhöjd livskvalité,
och det till en kostnad som kan avrundas till cirka noll kronor.
Bättre krubb får man leta efter, som en vis Bergsman en gång sa.
//Springpojken

Gröten i Sestriere
Efter trettiotvå timmar i en buss anländer bergsmännen och
samhällsbyggarna till Sestriere, en liten håla i norra Italien med
ett franskt namn fastän alla invånare pratar italienska, med inslag
av engelska ord med italienskt uttal. T.ex. kan lokalbefolkningen
förvandla [the Boots] till [de Butze].
Man kan ju nästan tro att den enda gröten som man äter i
Sestriere är gröten som uppstår när nya intet ont vetande turister
förvirrat ser sig om, slår ut med armarna och utbrister:
”vad/var/vart/vem fan...”
Redan första dagen blev det här med språket ett problem för
bergsmännen och samhällsbyggarna: hur hittar man en affär eller
en ”glasbank” när alla skyltar, vägbeskrivningar och kartor är
textade på italienska? Värdemängden av Sestrieregröt ökade just
med över 9000!
Mamma mia...
Tack och lov så fanns bergsgorillan på plats och hade redan
hunnit lära sig det italienska språket så pass flytande att t.o.m.
bergssektionens egna halvitalienare skulle tappa hakan av
uttalets perfektion. Allt som krävs är ju en mustasch och ett
par händer. Herregud, gorillan föddes med mustasch och fyra
händer, inga problem.
Men inte ens gorillan kan inte hålla koll på alla, så vad gör
bergsmännen/sambyggarna istället? Svaret är att man knatar runt
i slask, snö och trottoarlösa gator som en överförfriskad kemist
tills man hittar un Supermercato, eller snarare en klaustrofobiskt
liten sak som påminner om en svensk pressbyrå. Men det finns
inga tecken på sylt i butiken. Gorillan kliar sig i huvudet och
frågar sig själv hur italienarna äter gröt utan sylt.
Men Sestrieregröt kanske inte ska ätas med sylt...
Kanske kan butikens sortiment av varor ge vidare insikt till
detta?
Gorillan noterar att trots butikens litenhet så står det en hel vägg
helt dedikerad åt vinflaskor.

Gorillan snurrar långsamt på en av sina väldiga mustascher med
fokuserad blick på den väldiga vinhyllan. Mycket Sestrieregröt...
mycket vin... Självklart! De skall ätas tillsammans!
Men hur serveras Sestrieres gröt?
Medan gorillan funderar ger sig bergsmännen och
samhällsbyggarna upp i de alpiska skidbackarna. Fantastiskt
landskap! Full med berg, bergssnö och bergsträd... och
bergsmän? Vänta nu, var är alla? Eller finns det kvar bergsmän i
backarna?
Dimman som legat lätt under dagen har tjocknat till och nu kan
man knappt se fem meter framför sig. Många i backarna ser sig
förvirrat ser sig om, slår ut med armarna och utbrister: ”vad/var/
vart/vem fan...”
Ingen off-pist idag... men rikligt med gröt! Una vera cazzarola!
//Eftersläntaren

Allt blir bättre med lingon

Ingredienser:
•
2 dl vatten
•
1 dl havregryn
•
1 krm salt
•
1 msk rårörda lingon
•
2 dl mjölk
Tillagning:
1. Koka upp vatten med salt.
2. Blanda i havregryn.
3. Koka sakta i 5-10 minuter, rör om några gånger under tiden.
4. Servera med mjölk och rårörda lingon.

Recension - Grötglass det bästa sen skivat bröd eller?
Alla vet säkert att det finns olika typer av gröt och att man kan
använda gröt till det mesta. Det senaste inom gröt-communitiet
är att frysa ned gröt och sedan äta det, så kallat grötglass. Här
följer en kort beskrivning och ett betyg av de vanligaste typerna
av grötglass.
Havregrynsglass:
Grov textur, något salt smak. Skulle passa bra en varm dag då
man behöver ett salttillskott.
Mannagryn på en skala från peppar till socker.
Mannagrynsglass:
Den mess glassliknande och sötaste av grötglassarna. Om man
täcker den med ett tunt lager sylt är detta den absolut bästa efterättsglassen.
Ris på en skala från peppar till socker.
Risgrynsgröt:
Ett bra mellanting mellan havre- och mannagrynsgröt. Ett perfekt
eftermiddagssnack som också passar tillsammans med söt sylt.
Havregryn på en skala från peppar till socker.
//Diplomat

Allt blir bättre med blåbär
Ingredienser:
•
3 ½ dl
•
125 g frysta blåbär
•
2 msk råsocker
•
½ krm salt
•
½ dl rågmjöl
•
¾ dl vetemjöl

Tillagning:
1. Koka upp vatten med blåbär, socker
och salt.
2. Vispa ner mjölet.
3. Koka sakta ca 10 minuter, rör om
några gånger under tiden.
4. Servera med mjölk och gärna rårörda hallon.

Hur ser din framtid ut? Fråga gröten!
Det finns få saker med en så idiotsäker förmåga att sia om din
omedelbara framtid som en tallrik. Liksom med all
spådomskonst kräver det mycket tid och övning för att lära sig
behärska den*. Fördelen gentemot exempelvis astrologi eller
tarot är att det är mycket enklare att göra konkreta
förutsägelser från en tallrik gröt. Nackdelen är att oavsett hur
mycket övar så blir förutsägelserna aldrig särskilt spännande.
Men hellre en grötskål i Hardox än tio i Draget, eller hur??
De viktiga ledtrådarna att kolla efter i gröten är först och främst
tiden på dagen, därefter konsistensen, färgen och innehållet. Här
följer alltså några exempel på enkla förutsägelser siade av
Gorillans egna Fruktstundsansvarig.
Frukostgröten
Mannagryn, kanel och socker, brun-grå-kleggig – Ha inte för
höga förhoppningar på dagen, så slipper du bli besviken!
Havregryn, lingonsylt, klisterkonsistens, slemgrå med röda
fläckar – Det kan vara värt att investera i en kokbok den
närmaste tiden. Någon i ditt liv kommer att uppskatta det…
Lunchgröten
Havregryn, socker, vällingkonsistens, mjölkfärgad – Håll utkik efter tappade mynt på gatan! Man hittar det aldrig, men du
skulle nog behöva dem…
Risgrynsgröt, kanel och socker, chokladmoussig – Du håller
nycklarna till din egen lycka! Sök dig utanför dina vanliga cirklar
och du kan hitta något överraskande…
Makaronlådegröt, ketchup och senap, mosgeggig med
rosaslabbiga korvbitar– Alltså… det ser inte bra ut. Alls. Så njut
av din lunch om du kan, det lär bli veckans höjdpunkt!
*och liksom all spådomskonst är även de mest tydliga spådomarna mer eller
mindre outgrundliga** i hur de förverkligas
**d.v.s. komplett nonsens

//Fruktstundsansvarig

Vik din egen Grötskål!
Något som vi i Gorillaredaktionen vet är att när du läser
Grötgorillan kommer du oundvikligen bli sugen på en släng med
gröt. Därför har redaktionen varit så vänlig att på denna sida ha
en beskrivning av hur du på enklast sätt viker din egen grötskål
som du sedan kan lägga din gröt i. Tag bara valfri sida ur
GrötGorillan, den du tycker ser mest aptitlig ut, vik och kloffa
gröt! Ät sedan med inlevelse och framförallt njut, sätt dig på ett
trevligt ställe (Hardox?), vik din skål och läs.
OBS: Tänk på att det kan vara svårt att läsa GrötGorillan efter det
att den har utsatts för din gröt.

Tack och hej leverpastej!
Har DU tips eller andra roligheter som du vill dela med dig av
till Gorillan? Maila då till gorillan@b.kth.se
Gorillaredaktionen söker också nya skribenter, är du en av oss?
Hör då av dig så snabbt du bara kan!!
//Redaktionen

