Nyhetsbrev februari 2020

Hållbar kommunikation på väg!

Masterstudenter stärker länets hållbarhetsarbete
Som många av er läst i tidigare nyhetsbrev kommer studenter från olika delar av världen,
som just nu läser det nystartade mastersprogrammet Sustainable Communication,
samverka med Klimatrådets aktörer och projekt under våren 2020. Du kan följa
studenternas olika projekt på Klimatrådets webbplats.

Läs mer

AXPLOCK FRÅN KLIMATRÅDET

Delta i #Klimatkampen
Klimatkampen, initierad av Klimatrådet, handlar om att inspirera invånare i Jönköpings län
att gemensamt engagera oss för att minska vår klimatpåverkan. Du kan följa utvecklingen
för hela länet, de enskilda Klimatkämparna och själv delta som klimatkämpe på
Klimatkampens webbplats.

Läs mer

Hela Sveriges solsafari  boka in 17 maj!
Den 17 maj arrangeras Solsafari för första gången i hela Sverige. Solsafari startades av
Klimatrådet i Jönköpings län och har nu spridits till hela Sverige. Planeringen i de enskilda
länen och regionerna pågår för fullt och det finns möjlighet att anmäla sig som utställare.
Det finns mycket kommunikationsmaterial för personer och organisationer att använda för
att uppmärksamma Solsafari 2020  självklart är det även fritt fram att delta som besökare.

Läs mer

KLIMATVECKAN 2020

Klimatveckan 2020 den 16  23 september
För sjunde året i rad genomförs Klimatveckan mellan den 16  23 september i hela
Jönköpings län. Det går nu att lämna förslag på aktiviteter att genomföra. Alla
organisationer och personer som står bakom Klimatrådets vision om att Jönköpings län
ska bli ett klimatsmart plusenergilän senast år 2045 har möjlighet att arrangera aktiviteter i
Klimatveckan, bli en del av Klimatveckans program och ta del av kommunikationsmaterial.

Förslag på aktiviteter? Hör av dig!

Klimatveckans stora konferens Nominera till Klimatpriset!
Årets stora konferens i Klimatveckan är
Plusenergiforum  i år med temat hållbara

Nu tar Klimatrådet emot nomineringar till
2020 års Klimatpris. Ta chansen och

transporter och resor. Just nu planeras det för nominera en organisation, ett företag, ett
fullt med konferensens innehåll  men boka initiativ eller person som gjort skillnad för
in den 16 september i din kalender redan

klimatoch energiarbetet i Jönköpings län.

idag.

Läs mer

Läs mer

TIPSA KLIMATRÅDET

Du är en av 2000 som får detta nyhetsbrev. Hör gärna av dig med tips och förslag på nya
satsningar som Klimatrådet kan bidra till, det kan exempelvis vara ett förslag på en
kunskapshöjande aktivitet, ett seminarium eller ett projekt som genomförs i Jönköpings
län.

Kontakta Klimatrådet

RECEPT
Gör såhär
1. Dela varje kycklingfilé i två tunna skivor,
banka ut filéerna något.
2. Häll mjöl och parmesan i en skål. Salta
och peppra. Vänd kycklingen i mjölet så att de
täcks helt av paneringen.

Picatta på kyckling för 4 personer
Tid: cirka 45 minuter
Ingedienser
•

4 svenska, närproducerade
kycklingfiléer, ca 700 g

3. Hetta upp en stekpanna med smör. Stek 2
bitar kyckling åt gången i 34 minuter per sida
eller tills den är helt genomstekt.
4. När du stekt klart kycklingen, ta ur den ur
stekpannan. Häll i vin och nästan all buljong.
Spar lite som du rör ut mjölet i. Tillsätt det och
låt såsen sjuda några minuter tills såsen
tjocknat något. Smaka av med citron, salt och
peppar.

•

ca 2 dl vetemjöl

•

1 dl finriven parmesan

•

salt & svartpeppar

5. Strö kapris och färsk persilja över

•

smör att steka i

kycklingen. Servera

•

1 dl vitt vin

•

2 dl kycklingbuljong

•

1 msk vetemjöl

•

saft från 1/2 citron

•

1/2 dl kapris

•

1 dl färsk bladpersilja

•

citron

KLIMATRÅDETS NYHETSBREV
Klimatrådets nyhetsbrev skickas en gång i månaden och vem som helst kan
prenumerera! Besök Klimatrådets webbplats för att prenumerera på
nyhetsbrevet.

Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådet i Jönköpings län
Klimatrådet är till för att åstadkomma en
energiomställning och driva på arbetet
med klimatanpassning i Jönköpings län.

Klimatrådet bildades år 2011 på initiativ av
Länsstyrelsen i samverkan med länets
kommuner, regionen, många myndigheter
och ett stort antal företag, ideella
organisationer och högskolan.
Klicka här för att avregistrera dig från
nyhetsbrevet

Skickat med Paloma

