
strutsförening. I dag hnns det om-
kring femton större strutsfarmer
i Sverige.

Att samla in äggen kan vara
besvärligt eftersom strutsar häv-
dar sina revir och sklrddar boet.

-Vi lägger ut sandhögar, stra-
tegiskt placerade nära in- och
utgången. i Förhoppning att
honorna ska värpa äggen där.
)å kan vi snabbt ta oss in och ut,
äger Kerstin.

Gunnar fcirkl arar att n;[r en struts
;år till anfall så sparkar den, och

en struts kan utan problem sparka
ihjäl ett lejon i niirstrid.

Aggen kan bli stora, och faktiskt
kläcktes världens största strutsägg
på Sahlins gård i maj 2008. Der
vägde 2 589 gram.

-Ett normalstofi strutsägg vä-
ger cirka IVzkllo och motsvarar
ungefåir 25 hönsägg. Det kan man
bakamånga sockerkakor av. Eller
göra glass, säger Gunnar, som
tillverkar strutsglass efter eget
recept. Glassen är gårdsbutikens
al-lsoluta storsäljare och under-
tecknad kan intyga att den smakar
hinimelskt gott.

Men trots alla ägg iir det ändå
för köttets skull man har struts-
farm.

-Det är ett rött och mört kött,
att likna vid oxfild. Eftersom det
är väldigt magert ska det inte
stekas för länge, säger Kerstin
som har lagat åtskilliga strutsan-
rättningar genom åren och säljer
såväl strutsburgare som struts-
leverpastej i den egna butiken. I

Sfork, snobb
och onrik
Vissie du ott strutsen...
. ör slökt med dinosourier
o ör vörldens störsto föoel
. blir runt vö meter höio

under sitt försto levnodsör
r vöxer som snobbosf I cm

om dogen
r vöger cirko i 40 kilo som

VUXEN

r hor en hiörno liten som
en volnöt

. ser völdigt bro

. inte kon flygo

. kon bli upp till 80 ör gomlo
o springer cirko 60 km/tim
o kon sporko ihiöl ett leion

i nörstrid
(Döremot ör det en myt ott
strutsen sticker huvudet i

sonden för ott gömmo sig...)

Vill du åkq hit?
Att besöko Sohlins strutsform
ör grotis och du kon ontingen
gö runt på egen hond eller
fö en guidod tur. En lörorik
tipspromenod ör ocksö ett
olternotiv. I gårdskof6et kon
du blond onnot ölo struts-

öggkoko och i butiken finns
strutskött i oliko former.
Under sommoren höller
butiken öppet vorie dog.
För övrigo besökstider,
ring0243-2331 37.
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oxEN2t/4-21ls
Du kon könno dig lite inbunden;
tveko inte ott sögo vod du tycker
men håll igen på din envishet.
Din boendesituotion föröndros
och du slöpper lös din kreotivilet.

Lyckotol4

ryr[tNGARNA22/5-21/6
Äuen om du tycker ott dit karleks-
liu ör i en vågdol så oroo dig
inte, det vönder snort. En olldelei
speciell chons för föröndring iditt
liv kon dyko upp, fo denl

Lyckoiol 6

KRÄFTAN 22/G22/7
Du behover tönko mer pö hur du
onvönder d;n tid. Din omgivning
ör mer tillmötesgående An"vonlig"t
och du ploneror för en b;udning.
Se till ott inte glömmo'nögoi.

Lyckorol 3

TEJONET 23/7-23/8
Ditt tölomod nör det göller kör-
leken betolor sig nu. Du behöver
tönko i nyo bonor, böde pö iobbet
och hemmo, men din inleuelse-
förmögo och lyhordhet ör stor.

Lyckohl I

JUNGFRUN 24/8-22/9
Du ör mer medveten om både
dino storko och dino svogo sidor
och du mörker oil du hor en slork
drogningskroft. Nögot som hor
togit mycket ov din tid ör snort
klort.Vor fysiskt oktiv. lyckotol 5

VÅGEN 23/9-23/tO
Dei kon bli irriierod stömning
pö hemmofronten, försök hitto en
lösning som ollo ör nöido med.
Vor inte rödd för ott lyssno till
dit h1a*o och gör upp'med din
brflutno. lyckoiol 7

SKoRPtoNEN 24/ 10-22/ t t
Du hor lite för mycket omkring
dig, försök ott dro ner på tokte;
trots ott du hor mossor ov energi.
I helgen könner du för ott umgös,
stöm tröff med dino vönner.

Lyckorol6

SKYTTEN 23/tl-21/12
Löt bli ott göro ondros problem
till dino egno, gör dig fri fran
boiorno. Ar det nögot du vill
föröndro sö ör det röit tid on
göro det nu. Nögro soker går din
vög - ov ren slump. lyckolol 8

STENBOCKEN 22/12-20/r
Det går ollt böttre pö iobbet, du
hor energi och mycket orbefs-
glödje. Trok oft du hor möngo
utgifter gör ekonomin ihop. Vår
inte rödd för ott göro nyo soker!

lYckorrol6

VATTUMANNEN 2I /1.19/2
Vönner från brr kontoktor dig. Du
hode tcinkt röio upp hemmo i hel-
gen, men kommer po ondro ton-
kor. Allo dörror står öppno, det
ör upp till dig om du vill ott soker
sko ske. lyckorol 9

FTSKARNA 20/2-20/3
Du gör ov med för mycket peng-
or och kon behövo ekonomisk
rådgivning. Ett möte blir instölh,
posso på ott onvöndo tiden till ott
göro nögot kul. Din hialpsomher
betolor sig. Lyckotol2

VÄDUREN 2t/3-20/4
Du hor som vonligt mycket energi,
lagg den på ditt hem. Om Ju
funderor över nögot sö hittor
du svoret inom dig. Ett proiekt
du deltogit ivisor sig lönsomt.

lyckorol 2


