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Mask mask alla ekosar!! Ja ni! Ni som gosar och kramas, som klättrar och har på er 
friluftskläder inomhus (precis som ekologer ahhhh) och gör långa, men viktiga, trådar 
om maskotnamn på sociala forum! Ja ni! Och här är vi, nya Infu! Vi har kanske inte gjort 
så mycket väsen av oss än, men vem vet vad vi kommer hitta på fram mot hösten hihi. 
Nu har vi i alla fall tagit fram vårt första Ekolod som vi hoppas att ni ska njuta av. Trevlig 
läsning!

Presentation Infu 16

Frida Cronquist

Hej hej sektionen! Jag heter Lovisa och är snart klar med mitt andra 
år på Eko. Jag tycker väldigt mycket om tomater, Harry Potter och att 
bada. På somrarna jobbar jag på Liseberg där jag säljer och tillagar allt onyttigt! 

 · När jag var liten ville jag bli… delfinskötare för jag älskade delfiner (det gör jag 
fortfarande). 

 · Min idol är… Håkan Hellström för hans texter passar alla mina humör och han får mig 
att se fram emot så mycket saker samtidigt som jag har så många fina minnen till hans 
låtar. 

 · Om jag hade varit ett studentboende i Lund hade jag varit… ett troll för mitt hår är 
egentligen väldigt rufsigt och jag älskar att vara uppe på nätterna (och det är väl troll?!).

Det är jag som är Frida med C, ej att förväxla med Frida med K som 
också går i W15. Det viktigaste jag har lärt mig sen jag började här på 

eko är att det är kul att vara kramgo och att spontanmassage är något väldigt bra.

 · När jag var liten ville jag bli… en delfinskötare för att delfiner var mitt favoritdjur.

 · Min idol är… David Bowie för jag avgudar honom och hans musik.

 · Om jag hade varit ett studentboende i Lund hade jag varit… Sparta för att det hade 
varit roligt att bli presenterad för nya vänner med att en vän skriker ”This is SPARTA!” 
och så står jag där och ser gullig ut.

Lovisa Ericsson
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Hej! Jag heter Signe Noresson och är inne på mitt 4:e år som ekoist 
på LTH. Mina intressen är djur, natur och att spela fiol. Med en pappa 
som ornitolog har jag blivit rätt haj på fåglar (Vi har filmbevis på att han försökte lära 
mig hur tjädern låter när jag var 1 år...). Jag har varit medlem i InfU sedan jag gick i W1. 
Det har varit roligt att se hur tidningen har utvecklats genom åren (Nu lät jag gam-
mal...). Nästa höst kommer jag börja på mitt exjobb så man kan säga att min tid med 
InfU slutar med den här tidningen. Men jag är säker på att resten i InfU gänget och nya 
medlemmar framöver kommer fortsätta att skriva och utveckla vår populära tidning!

 · När jag var liten ville jag bli… brevbärare! För då skulle man få vara utomhus så 
mycket. Det sista jag ville bli var lastbilschaufför för då skulle man sitta instängd i en bil 
hela dagen... inget för mig.

 · Min idol är… ingen specifik. Jag blir däremot inspirerad av flera olika människors 
positiva egenskaper och inspirerande karaktärsdrag. De måste inte vara kändisar.

 · Om jag vore en regnbåge skulle min skatt vara… fröbanken på Svalbard! Många 
levande skatter finns där... (och jag gillar att odla växter)

Tjena! Joel var namnet. En före detta estetare från de småländska 
skogarna som råkade hamna på eko i Lund, och är superglad för det. 

Gillar att plinka gitarr, ta kort på fina saker och glida runt och se mig om på planeten. 
Även molekylorbitaler och integralkalkyl och sånt såklart. Är huvudsakligen fotograf 
aka phytoplankton i Infu-utskottet. Hejhopp! 

 · När jag var liten ville jag bli… en djungelforskare som letar efter små färgglada 
giftiga grodor och dylikt. Också rockstjärna, chipsprovare, arkitekt och pingisproffs.

 · Min idol är… oklar. Kanske John Lennon, Ash Ketchum eller Gandhi.

 · Om jag var ett mineral skulle jag vara… Kalcit. Blek och långt ned på hårdhetsskalan.

Joel Häggqvist

Signe Noresson
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Hej! Maria heter jag och går mitt fjärde år på LTH. Jag har faktiskt bara 
gått tre år på Eko eftersom jag valde att konvertera till Riskhantering-

sprogrammet för min specialisering, men mitt hjärta är turkost i evighet. Denna vår 
har jag varit del av Jubileumskommittén och jag hoppas att ni inte missade Jubile-
umsbalen för någon vecka sedan. Om ni gjorde det skall ni icke frukta: även i höst ska 
Ekosystemtekniks födelsedag firas med konfetti och paljetter.

 · När jag var liten ville jag bli… en häst. Det är i alla fall vad som står i en gammal 
”Mina vänner”-bok som jag skrev i när jag var i tioårsåldern.

 · Min idol är… 

 · Om jag vore ekologisk glass skulle jag vara… SIAs vaniljglass, den köper jag ofta och 
visst blir man vad man äter?och så står jag där och ser gullig ut.

Skeppåhoj! Det är jag som är Malin och jag går i W15. Fransmän 
tycker det är jättekul att poängtera att mitt namn betyder listig på 
franska, men det hade funnits en massa mer passande betydelser. Typ ironisk eller 
chokladälskande. Vad mer är viktigt att veta? Jag blir berörd av stora, krispgröna sal-
ladshuvuden och i basket utmanar du mig bara om du vill förlora (inte för att vara kaxig 
men…). I Infu hänger jag mest för att det är kul att skriva å hitta på konstiga frågor till 
Infu:s medlemmar. Tack för mig!

 · När jag var liten ville jag bli… skådis för det lät såå spännande att prova på att vara 
någon annan.

 · Min idol är… Clementine Kruczynski eller Lena Nyman. De är häftiga!

 · Om jag var ett skogsväsen skulle jag vara… ett troll! Eller vissa på eko har antytt att 
jag ser ut som ett troll utan att jag ens försöker så tror jag skulle passa som det haha.

Maria Stengard

Malin Carlström
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Glada läsare: Mitt namn är Simon och jag började på Eko 2013, tog ett 
sabbatsår hela tvåan, men var ändå Stridstonfisk och Phøs på något sätt 
och började plugga igen HT15. Nu går jag helt vanligt och okomplicerat i tvåan med 
W14. Jag kommer ursprungligen härifrån Lund och gick IB på Katedralskolan före jag 
började här 2013. Detta har lett till ett praktiskt, men snudd på ohälsosamt intresse för 
kemi och photoredigering, samt också rebelliska stavning. 

 · När jag var liten ville jag bli… Stor. Nu är jag nöjd.

 · Min idol är… Snape. 

 · Om jag var ett mineral skulle jag vara… Jag bryr mig inte om vilket mineral jag är, så 
länge jag är en Sten. 

Simon Probert
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Emmaus (bild 1) är en religiöst obunden rörelse som startades av prästen Abbé Pierre i 
Paris efter andra världskriget för att bekämpa hemlöshet, där grundtanken var att samla 
in pengar genom att reparera och sälja begagnade kläder och husgeråd. Idag har Em-
mausrörelsen växt fram till ett stor internationell organisation med sociala projekt över 
hela världen och inom dess verksamhet ligger fokus på sex huvudsakliga områden: 
rätten till rent vatten, hälsa, utbildning, etisk finans, internationell migration samt att 
bekämpa trafficking. Sedan 60-talet finns Emmaus i Sverige. 

 · Adress? Södra Förstadsgatan 69.

 · Vad? Kläder, skor, smycken och väskor, men också annat, såsom böcker, tavlor, glas, 
porslin och lampor.

 · Klädpris? Standardpriserna ligger på 40, 60, 80 och 100kr.

Kommentar: 
Mycket kläder och skor och välorganiserat. Har en dam- och herravdelning, där det 
både finns en mer utsorterad del som kallas Retro men också en vanlig del. Jämförelse-
vis mycket herrkläder.

Andra handens kläder

Myrorna (bild 2) var en välgörenhetsförening som i slutet på 1800-talet öppnade en 
butik i Stockholm, där begagnade kläder och möbler såldes till förmån för fattiga. Kring 
sekelskiftet överläts butiken till Frälsningsarmén och fick den fick namnet Myrorna. Se-
dan 1988 är Myrornas secondhandbutiker en självständig del av Frälsningsarmén, vars 
överskott går till att bedriva olika sociala verksamheter i Sverige. Det kan till exempel 
handla om att stötta ensamstående föräldrar, erbjuda stöd- eller skyddsboende eller 
hjälpa missbrukare med att få behandling. Myrorna erbjuder dessutom arbetsträning 
och praktik för personer som av olika skäl har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

 · Adress? Södra Förstadsgatan 74A.

 · Vad? I stort sätt samma utbud som Emmaus; kläder, accessoarer och lite glas, porslin, 
vinylskivor och en del böcker.

 · Klädpris? Samma prisklass som Emmaus och samma standardpriser fast ca 5kr mer.

Kommentar: 
Har framförallt kläder och accessoarer. Mycket smycken, en del skor. Inte lika välorgan-
iserat som på Emmaus även om det också fanns en mer utsorterad del, där prislappar-
na är markerade med kategorin Personligare. Finns en herr- och damavdelning, men 
utbudet på herrkläder är mindre. 

Emmaus

Myrorna

Bild 1

Nu när våren är här och sommaren blott är ett par tentor bort, kanske du plötsligt 
känner att din garderob är lite svettig? Och kanske infinner sig så smått också insikten 
att du skulle behöva införskaffa dig mindre transpirationsalstrande kläder? Vad vore 
då egentligen bättre än att göra detta på ett mer medvetet hållbart sätt! Infu har kollat 
in och utvärderat tre trevliga secondhandaffärer i Malmö, som dessutom även tillhör 
ideella biståndsföreningar, så läs detta och ta er dit!
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Humana (bild 3), eller Humana people to people, är ett internationellt nätverk för miljö- 
och biståndsarbete som uppstod i Danmark i slutet på 70-talet. Idag består Humana av 
olika fristående föreningar, varav Humana Sverige är en. Med de pengar som de får in 
via sina secondhandbutiker, bidrag från företag, regeringar och fonder driver de olika 
projekt för förbättrad utbildning, hälsa, miljö och ekonomisk utveckling i utsatta om-
råden över nästan hela världen. Humana Sverige är främst aktiv i Afrika och Asien.

 · Adress? Möllevångsgatan 29B.
    
 · Vad? Kläder, skor, accessoarer och väskor.

 · Klädpris? Lite dyrare än Emmaus och Myrorna. Standardpriserna ligger på 59, 69, 
129, 149 och 179kr. 

Kommentar: 
Mycket utsorterat med fokus på 80-/90-/00-tals kläder, vilket kanske gör utbudet lite 
snävare än hos Emmaus och Myrorna. Välorganiserat. Har en dam- och herr-del och de 
är ungefär lika stora.

Humana

Bild 1

Bild 2

Bild 3



Att plugga kan vara oerhört svårt. Kemicentrums halvtrista korridorer och grupprum 
känns inte alltid överdrivet inspirerande, och hemma kan en student lätt distraheras 
av kladdkaksbakning såväl som korridorens dagsfest eller att ens rum är i svårartat 
städbehov.

Bibliotek är platser där det, förutom böcker, ofta finns en någorlunda fridfull och 
studievänlig stämning. Lunds universitet råkar tillhandahålla 26 stycken sådana. Även 
om många W-studenter säkert vågat utforska mer än bara universitetsbiblioteket och 
studiecentrum, så finns det ett flertal obskyra bibliotek runt om i Lund som de flesta inte 
fått för sig att spana in.

En solig och nästan somrig dag i maj valde vi ut några halvt godtyckliga bibliotek att 
besöka. Detta för att undersöka stämningen och pluggvänligheten i dem, samt inspektera 
vilken typ av människor de verkar dra till sig.

Biblioteksbravader

Först på besökslistan stod ekonomernas 
bibliotek. Stel stämning och IKEA-konst 
var det första vi båda möttes av. Kort efter 
detta dök det upp en småmystisk snubbe 
som gla-deligen gick runt kors och tvärs 
och hum-made. Vi fick då trots allt lite mod 
kroppen och började utforska stället.

Inrättningen kändes ganska fräsch. Det fanns 
levande växter såväl som ett antal canvas-
tavlor med blåbärsmotiv (av outgrundlig 
an-ledning). De glesa bokhyllorna var 
fyllda med titlar såsom ”Tillväxt, stagnation, 
kaos” och ”Bankrutt?”. Skrämmande 
kollektioner av ”Dagens Industri” och dylika 
tidskrifter samlade damm på den undre 
våningen. De studieplatser som fanns var 
ockuperade, och den stela stämningen 
ackompanjerades med en känsla av 
iakttagelse och exkludering. 

Totalt sett ingen höjdare.
Betyg: 1.5/5

Vi begav oss vidare på färden till ett av de 
mer okända biblioteken på universitetet. 
Asienbiblioteket ligger ett stenkast från 

V-huset åt Sparta-
hållet, åtminstone 
om man är bra 
på att kasta sten. 
Biblioteket verkade 
vara en del av 
ekonomifakulteten, 
dock ni-schad mot 
böcker skrivna med 
andra krume-lurer än 
de som de flesta av 
oss är vana vid.

Stämningen var väldigt annorlunda gente-
mot ekonomibiblioteket. Även om man inte 
kände sig helt hemma så var atmosfären 
my-sig och icke-stel. Blickarna man fick 
var in-tellektuellt iakttagande istället för 
obe-kväma. Vi fick 
intrycket av att 
många besö-kare 
var stammisar. Den 
tysta läsesalen var 
trivsam och den 
allmänna andan 
solidarisk.

Ett överraskade positivt wildcardbibliotek.
Betyg: 3.5/5

Ekonomibiblioteket Asienbiblioteket
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Mattehuset för kanske direkt tankarna till 
Café Hilberts kaffehets och beklagliga öv-
ningstillfällen i Endim. Här finns dock en 
liten undangömd pärla i form av matematik-
biblioteket. Geometrisk avant-garde-konst, 
schackbräden, löjligt specifik matematisk 
litteratur, uråldriga tavlor på gubbar som 
med all sannolikhet är Tomas Perssons 
farfar, och fina fönsterstudieplatser med 
utsikt över sjönsjön står här till förfogande.

En äldre herre med titel professor emeritus 
har till och med permanent slagit sig ned vid 
en av studieplatserna (en numera mycket 
rörig och kaotisk sådan) för att studera 
ma-tematikens grundvalar, fick vi reda på. 
Denne och liknande karaktärer bidrar till en 
intelligent och stillsam atmosfär här.

Om än lite mossigt, känns matematikbiblio-
teket oväntat hemtrevligt och studievänligt.

Betyg: 3.5/5

Vi fick veta att det på astronomihusets andra 
våning befann sig ett bibliotek med interga-
laktisk touch. När vi lunkade in möttes vi av 
tusensidiga verk om terrester fysik på solens 
yta och hela hyllor med böcker om stjärn-
stoft. Något mystiskt övertonsljud (kan-
ske från yttre rym-
den) hördes svagt i 
bakgrunden i salen, 
som var lika glesbe-
folkad som månen. 
De få studieplatser-
na som fanns var 
inte upptagna, föru-
tom en där någon 
astrofy-siker satt och 
räknade på galax-
snurrningar eller dy-
likt.

Tack vare balla böcker, utsikt över lunds 
gamla observatorium samt den kosmiska 
ro-fylldheten hamnar astronomibiblioteket 
högt i rank. Kommer definitivt återbesökas.

Betyg: 4/5

Efter lite tappert 
letande på BMC 
visade det sig att 
det medicinska bib-
lioteket inte riktigt 
fanns. Det håller till 
största delen till i 
Malmö. Men vi hitta-
de i alla fall en mas-
sor av läkarstudent-
er som lekte med 
anatomi-modeller. 

Betyg: Oklart

Asienbiblioteket

Matematikbiblioteket Astronomibiblioteket

Medicinska biblioteket
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I bittra beräkningstider önskar kanske flera 
av oss ekosar att vi valt vägen som naturve-
tare. Vi bestämde oss därför för att ta en titt 
på geovetarnas bibliotek. Här hittade vi di-
rekt hemmakänsla och böcker som skulle 
kunna passat på kurslitteraturlistan i många 
ekokurser. Vi fann också Ichtyosaurie-
fossil hängandes på väggarna, en pysslig 
bibliote-karie och en allmänt ostressad 
vibe.

Bra bibbla om man vill känna sig borta 
men ändå lite hemma.

Betyg: 3.5/5

Trots att LUX är ett tillhåll för humanister 
och kulturvetare verkar många ekosar ha 
hittat till denna byggnad nedanför backen 
från LTH. Många lockas till dess glasväggar, 
loungestämning och chansen att få höra 
filo-sofstudenter diskutera om ditten och 
datten och andra djupa saker.

Stilren inredning kombinerat med 
lång-sträckta bokhyllor innehållandes 
antropologi, sociologi och annat fluffigt 
skapar en kultive-rad anda som inte 
riktigt finns uppe på LTH. Då många 
uppenbarligen vill vara på LUX-biblioteket 
kommer dock det uppenbara problemet; 
studieplatser. Detta är LUX-bibliotekets 
stora minustecken. Grupprum-men verkar 
nästintill omöjliga att erövra oavsett tid på 
dygnet.

Väldigt bra ställe för de som vill ha lite om-
växling, dock lite för populärt.

Betyg: 3/5

Geologibiblioteket

LUX-biblioteket
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Valborg

Vad är det man firar egentligen?

Vårt Valborg 2016

Det finns olika teorier om varför Valborg firas. En teori till varför det firas i Estland, 
Slovenien, Finland, Sverige, Tjeckien och Tyskland firas den heliga Valborg. Helgonet 
Valborg var en engelsk prinsessa som hjälpte kristna tyskar under 700-talet.  

En annan anledning till firandet är att våren firas in genom att vi för att symbolisera ljuset 
tände valborgseldar. Denna tradition går tillbaka längre i tiden än då Helgonet Valborg 
levde och där eldarna är till för att skrämma bort häxor.   Passande nog så infaller alltid 
Valborg på solens kvartspunkt i solhjulet, detta sker precis mellan vårdagjämningen och 
midsommar.

I Lund kallas Valborg för siste april och det har firats sedan tidigt på 1800-talet. Det hela 
började som en förfest inför studentkårens rektorsuppvaktning som alltid skedde den 1 
maj men har under åren utvecklats till ett långt dagsfirande. 

Ingen kan ha undgått att Lund är en knytpunkt för studenter under veckan då 30 april 
infinner sig. 21000 -25000st ungdomar vallfärdades till vår studentstad för att medverka 
i firandet, vilket dock är några tusen mindre än förra året. 

Förberedelserna är många inför de festliga dagarna. Trafik stängs av och mycket säkerhet 
förbereds och planeras. Någon officiell arrangör för Valborgshelgen finns inte utan 
det är många organisationer som samarbetar med polisen för att minska skador och 
underlätta firandet logistiskt, däribland Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne och 
räddningstjänsten och det finns också många frivilliga volontärer. För att skydda de mest 
känsliga ekosystemen i stadsparken så spärras de delarna av.

Mer info finns på:
http://www.lund.se/valborgsfirande

http://www.sydsvenskan.se/lund/25-000-firade-i-stadsparken/

LUX-biblioteket
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En kall och regnig kväll träffades InfU för att 
göra egen glass. Vi njöt av glassen då, men som 
vi alla vet är glass som bäst när det är varmt och 
därför presenterar vi här fyra olika smaker för 
alla livsnjutare som gillar att gotta sig i solen! 

Att göra egen veganglass är verkligen inget 
svårt, men det är bra med lite framförhållning. 
Alltså lägga in lite skurna bananbitar i frysen 
kvällen innan är att rekommendera. För att göra denna egna glass mixas de frusna 
bananerna med andra valfria ingredienser för att nå smaker utan dess like. Vi har 
endast testat fyra kombinationer, men möjligheterna är lika oändliga som ens egna 
fantasi. Till en portion glass går det ungefär en frusen banan, de andra ingredienserna 
får tillsättas efter smak!

Till vänster synns två nöjda InfU:sar som precis 
smakat “Törstsläckaren” (den gulaktiga klicken på 
bänken). Lika nöjd kan du också bli om du testar 
någon av glassarna med här. Det garanterar InfU. 

~ Sharing is caring ~

InfU älskar glass och glass älskar InfU. 

1. Mange Schmidt (bild 1), döpt efter Bo Magnus “Mange” Schmidt, rapparen 
bakom den svängiga låten Glassigt (det är en ordvits på ordet “glass”) som ju var 
allas våran favvo låt sommaren 2006 när vi var typ 12. Denna deltagaren består utav 
fryst banan och Oatly iKaffe. Med dess simpla sammansättning, ett utseende som 
närmst kan beskrivas som “gul-brun-grå vanilj” och en konsistens mjukare en den 
mosigaste bananen hoppas denna tappra glassen nå berömmelse och ära i dagens 
tävling.

2. Törstsläckaren (bild 2), döpt efter dess friska och fräscha smak. Denna deltagaren 
består utav fryst banan, mango och kokos. Men är dess exotiska ursprung, “bra” 
utseende och “mangoslamsiga” konsistens tillräckligt mycket för att föra denna 
glassen in i historieböcker berörande glass?

Bild 1

Bild 2

Om de tävlande:

Bild 4

InfU testar veganglass!
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Det är glassiiigt

- Mange SchmidtInfU älskar glass och glass älskar InfU. 

3. Tröstätaren (bild 3), döpt efter dess tröst-givande egenskaper den har vid 
förtäring. Denna deltagaren består utav fryst banan, jordnötssmör och choklad. Det 
sägs att en sked av denna glassen innehåller fler kalorier än dess olika beståndsdelar 
gör tillsammans. Och att det i själva verket var denna glassen, med en konsistens som 
jordnötssmör utspätt med lite vatten, som Arkimedes sänkte ner sig i vid upptäckten 
av Arkimedes princip (principen blev senare generaliserad för mer viskösa vätskor). 
Tiden då denna glassen verkligen kommer till rätta är vid dina allra deppigaste 
stunder då dess tröstande visdomsord “en sked till” viskas genom luften och lindrar 
de flest besvär. Åtminstone tills glassen är slut.

4. Guacamole goes Bananazzzz!!! (bild 4), döpt efter dess innehåll med influenser 
av tiden på dygnet. Denna deltagaren består av fryst banan och avokado. Den har 
ett utseende som blek guacamole utan tomat, tänk ansiktsmask. Dess gynnsamma 
effekter på hud är dock ett test som får vänta tills en annan gång (och en annan test 
grupp), men att döma av glassens “orimligt lena” konsistens är effekterna nog inte 
dåliga. Om denna glassen vinner tänker den ta all beröm det medför och öppna en 
liten glassbar på Färöarna. 

Bild 4 Bild 3



Mange Schmidt

Frida Joel Malin Simon Medel

Utse-
ende 3 2 3 3 2.75

Kon-
sistens 5 5 5 4 4.75

Smak 3 3 3 3 3.00

Sum-
ma 11 10 11 10 10.5

Törstsläckaren

Frida Joel Malin Simon Medel

Utse-
ende 4 4 5 3 4.00

Kon-
sistens 4 4 3 3 3.50

Smak 5 5 5 5 5.00

Sum-
ma 13 13 13 11 12.5

Resultat:

             Kommentarer:

 - Kanske gott med kakaooch en shmäck
       florsocker???

 - Smakar som banan med havredryck.

 - Smakar mer som mosig banan än vad en
       mosig banan gör.

 - “Som att bli klappad i munnen.” - Joel

             Kommentarer:

 - Viktigt med alla ingredienser... 

 - Mangoslamsig in a good way.

 - “Smakade som passionsfrukt.” - Simon
 - “Nej, det gjorde den inte.” - Frida
 - “Den smakade kokos och mango” - Joel
 - “Bääääzt i täääzzzzzt.” - Malin

Test vinnare!



15

Tröstätaren
Frida Joel Malin Simon Medel

Utse-
ende 5 3 3 4 3.75

Kon-
sistens 3 2 3 2 2.50

Smak 3 4 2 3 3.00

Sum-
ma 11 9 8 9 9.25

Guacamole goes bananazzzz!!!

Frida Joel Malin Simon Medel

Utse-
ende 3 4 3 4 3.50

Kon-
sistens 4 4 5 4 4.25

Smak 4 4 3 2 3.25

Sum-
ma 11 12 11 10 11.0

             Kommentarer:

 - “Smakar som jordnötssmör man ställt in i
       kylen och råkat tappa en banan i.” - Simon

 - Tycker du om jordnötssmör så tycker du
       om den här, för det var precis vad den
       smakade.

             Kommentarer:

 - “Som att bli smekt i munnen.” - Frida

 - Tänk ansiktsmask som du vill äta av.

 - Osöt krämig och fräsch (på Stockholmska).

 - Kanske gott med styrka, paprikakrydda?

Test vinnare!
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