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BONJOUR
Här kommer en liten historia ur det verkliga livet...
Jag är nu benägen att hålla med Gunde när han säger att ingenting är
omöjligt!
Följande utspelar sig i Aix Les Bains, vårt lilla smultronställe vid foten
av de franska alperna.
Stående som vanligt på 10:e hålet under fredagstävlingen med
uppdukat bord med bubbel (”swing-olja”), frukt, choklad mm. Sista
bollen består utav ett underbart härligt par som spelar tvåmannascramble tillsammans.
Skämtsamt frågar min gode vän och gäst Sven Jönsson på flytande
skånska, (han är för övrigt från Sjöbo, det kan vi för övrigt lämna
därhän) "Vad får jag om jag sätter den i koppen och gör hole in one?"
https://minutemailer.com/sv/emails/view/b4c46b0b132a55b3b0d43b9626d33722/55f3ed02dfe6516d9fbf5fb6b9d07881/63cb6290e7135d43961bd…
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Bör kanske berätta att 10:an är ett korthål på ca 141.5 meter, över en
vacker liten damm och med väl inbunkrad green och med bergen i
bakgrunden. Jag försökte se lätt oberörd ut där jag stod med ett litet
försiktigt leende på läpparna. Det hör nämligen till saken att Sven
Jönsson fortfarande ligger inne med ett rekord som till och med
fransmännen bävar över, nämligen flest patè de làir (luftpastejer) på
10: ans tee...7.5 (en sving avbröts därvidlag 7.5 stycken …).
"Givetvis en bamseflaska champagne dig och hustrun" svarar jag.
Detta mottogs med en lätt fnysning; "Du borde väl iallafall kunna
bjuda mig på en gratis resa, inte sant?!
Jag är ju faktiskt epa-ingenjör i grund och botten och försökte på
bråkdelen av en sekund avväga oddsen.
"Självfallet blir det gratisresa, när och vart du vill!”
Med en lätt skulen gång (en smula böjd rygg, liksom på fel ställe...)
äntrar Sven Jönsson gul tee. I handen håller han en väl använd
spoon, dvs trätrean, från sent 60 tal, dock utan hickoryskaft (= ett
mycket hårt och elastiskt träslag).
Han påbörjar baksvingen med en lätt gungande rörelse, vänder sedan
elegant strax över höger knä, en lysande bollträff.
Stumma av förvåning står vi där som tre franska fågelholkar för
storkar, bollen tar först i den gula pinnen närmast den högra bunkern,
upp på green och försiktigt rullar bolluslingen i hål!
Jag bävade, men rakryggad gratulerade jag Sven Jönsson för det
synnerligen eleganta slaget.
Om du nu inte har somnat av än, kommer här slutklämmen!
Dagen därpå, efter en helkväll på stadens Casino med herr och fru
Jönsson träffar jag dem åter när de precis hålat ur på hål nummer 9.
Vi stannar upp en stund och dividerar en smula om hur mycket
jetonger som gick åt kvällen innan och vi kom gemensamt fram till att
det fanns nog en anledning till varför direktören, som för övrigt är en
mycket god vän, öste i oss billig skumpa som man sedan hade nytta
av hela natten (även på morgonen skall tilläggas...puh)
Nog om denna lilla firmafest på Casinot.
Väl på väg upp på 10: ans röda tee kommer fru Jönsson med en liten
diskret fråga om kycklingvingen, dvs när man drar åt sig vänster
armbåge en smula tidigt och fortfarande har höger fot fast förankrad i
backen, vilket panikartat resulterar i att man toppar bollen i 18 hål,
lite tjatigt kanske...! Men det är en annan historia.
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Väl uppe på tee gör fru Jönsson 28 lysande provsvingar, stärkt av de
tjusiga provsvingarna och väl just då blivit av med kycklingvingen i 1
minut och 37 sekunder vrålar fru Jönsson;
"Jag får väl även jag en gratisresa om jag sätter den i koppen och gör
hole in one???"
"Givetvis!" svarar jag.
Med risk för hjärtinfarkt såg jag hur bollen slår ned ca 2 meter från
pinnen och ja, rullade elegant rätt i hål!
Vad lär vi oss av detta?
Jo, hur mörk det än ser ut så är det som Gunde säger; Ingenting är
omöjligt!
Vart reste då paret Jönsson? Jo, upp till mig i Emmaboda där de drack
ur halva mitt lilla vinförråd... Det hade varit bättre att skicka dem till
Sydafrika med allt fritt på plats ;-)

Vill så gärna skicka med ett litet enkelt recept med tanke på
tomattider.
Soltorkad tomatröra på Crostini med räkor -under tiden du grillar
4-6 personer
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Ingredienser:
15 soltorkade tomater i olja
1 vitlöksklyfta
1 dl riven parmesanost
50 gr sötmandel
1/2 kruka färsk basilika
1 dl bra olivolja
Salt & peppar efter smak
250 g stora skalade räkor (gärna fler...)
Gör så här:
Grovhacka tomaterna. Skala och grovhacka vitlöken. Lägg det i en
mixer ihop med resten av ingredienserna utom de skalade räkorna.
Kör till en ganska slät massa. Blanda i räkorna. Vill du ha det
starkare, lägg till lite chiliflakes eller färsk chili efter behag. Låt gärna
stå en stund och servera det sedan på crostini bröd.
Dryck till detta;
En ekologisk Cava från norra Spanien som är perfekt till tomatröran.
Ps. Tomater är bland det tuffaste som finns att matcha till vin...

Vilarnau Nr 7731
Brut Nature Organic
Spanien , Cava
82:Flaska , 750 ml
EKOLOGISKT
Fruktig smak med inslag av
gröna äpplen, kex, nougat,
grapefrukt och päron. Serveras
vid 8-10°C som aperitif eller till
rätter av fisk och skaldjur.
Vilarnau Organic NR 7731

Kom i håg att kika in på vår hemsida för nya upplevelser.
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Vi har bland annat champagneresan framför oss, den exklusiva
veckan i Aix Les Bains och inte minst en fullproppad kanonresa till
Sydafrika!
På G! Vin, mat och golf till Bordeaux samt Kryssning i Västindien med
all lyx du kan tänka dig ;-)
Ha en fortsatt härlig sommar! Henrik & Jerker

Kullenberg Golf AB, Birger Jarlsgatan 53, 111 45, Stockholm, Sverige
www.kullenberggolf.se
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