Medlemsbrev maj 2007
Hej medlemmar! Våren har varit en intensiv period för
Ostronakademien. Den inleddes 10 mars med den återkommande
ostronöppnarkursen i Grebbestad. Styrelsemedlemmarna
Mats Ulmestrand, Peter Klemming och Staffan Greby
berättade om ostron och svarade på frågor. Bl.a. fick vi veta,
att ostron och hasselnötter tillhör de enda undantagen från fri
plockning i naturen.
Intresset att lära sig öppnandets svåra konst ökar och fler
medlemmar ansluter. Långväga medlemmar från bl.a.
Blekinge och Småland passade på att göra helgen i
Grebbestad. Fjolårets 260 st öppnade ostron överskreds med god marginal då vi i år öppnade 450
Ostrea edulis. 33 nya medlemmar! Nästa nyhet på hemsidan blir en FAQ, där vi lägger in frågor och
svar på ”ofta förekommande frågor” från medlemmar!
Ostron var det stora dragplåstret hos Destination Grebbestad på
turistmässan TUR 07 i Göteborg. Bordet, med råvaror av världskvalité,
stack ut lite extra och intresset var stort. Åtskilliga besökare hade inte
sett ostron tidigare, ännu färre hade smakat. Några berättade, att de köpt
knivar som inte riktigt fungerade som det var tänkt. Orsaken, kunde vi
snabbt konstatera, var att knivarna var avsedda för de franska ostronen
Crassostrea gigas. På bilden är ostrondykare Peter Klemming i
öppningstagen.
En workshop om kvalitetssäkring hos ostron ägde rum på Tjärnö
Marinbiologiska laboratorium den 26 april, Workshopen leddes av vår
styrelsemedlem Eva-Marie Rödström, som hade bjudit in forskare och andra experter till diskussion.
Se programmet på vår hemsida. Vi återkommer med information.
NM i Ostronöppning i Grebbestad blev en rafflande
tillställning med sekundstrid i finalen. Fjolårsmästaren
Heini Pedersen ställdes mot bl.a. årets europamästare Hasse
Johannesson. Efter jurymöte och bedömning av de 30
öppnade ostronen, utsågs Hasse Johannesson till Nordisk
mästare, med endast en sekund till godo. Gladast bland
deltagarna var nog ändå Lars Karlsson, Grebbestad, som
vann det första Öppna Tanumsmästerskapet i
Ostronöppning. Han fick ostronchampagne, plakett, pokal
och inbjudan till SM i Göteborg! Bilder från tävlingarna finns snart på hemsidan.
Strandskatan, Haematpus ostrlegus (rödbenad ostronätare) Bohusläns landskapsfågel, har punktligt anlänt
till stränderna i Bohuslän. Föda: musslor, insekter, kräftdjur, blötdjur, maskar, men inte …. ostron.

Ha en fin vår!
Hälsningar från oss i Ostronakademiens styrelse.

