Nyhetsbrev nr 10, april 2010
Hej alla ostronvänner !
En tid till kommer våra ostron att hålla högsta kvalité, men
sedan drar de sig tillbaka för en välbehövlig sommarvila. Efter
isvintern ligger det mängder av döda Crassostrea gigas (de
”japanska”) på stränderna, men enligt dykarbröderna Klemming
finns det mycket C.gigas kvar på djupare vatten.
Ostronöppnarkursen blev som vanligt en välbesökt tillställning i Grebbestad. Fler och fler
vill lära sig att öppna och några kommer tillbaka för att repetera. Bilder finns på hemsidan.
Ny utmärkelse till Ostronakademien. Sällskapet M Sandahl Foundation, bestående av de
flesta av Sveriges främsta krögare, utsåg i år Ostronakademien till mottagare av stipendiet
Plutos minne. Ordförande Björn Ljungdahl (t.h på bild)
tog på sig finkläderna och åkte till Stockholm för att mingla
och ta emot priset, som var ett vackert diplom och en påse
pengar. Fadder för Ostronakademien var Leif Mannerström,
(t.v. på bild) som hyllade akademien för att den på kort tid
lyckats skapa ett stort intresse kring ostronet och lyft fram
hela dess potential i en naturlig gastronomi.
Diplomet kommer att visas en tid på Sparbanken i
Grebbestad.
NM i OSTRONÖPPNING 1 – 2 maj blir det stor
ostronhelg på TanumStrand i Grebbestad. På lördag, 1 maj,
är
det
återigen
Nordiska
Mästerskapen
och
kommunmästerskap i ostronöppning. Flera tidigare nordiska mästare ställer upp igen och som
vanligt lär det bli en ”strid på kniven” I Ostronakademien hoppas vi mycket på vår egen Lars
Karlsson, som kom femma på EM tidigare i år. På fredag innan tävlingarna finns deltagarna
på Grebbestads restauranger och öppnar ostron. Mer info om tävlingarna finns på
www.oysteropeningcompetition.com
Vinn en kniv ! Knivtillverkarna Helgess www.oysterknives.com och Gunolf Pålsson har
skänkt en exklusiv handgjord ostronöppnarkniv, som vi kommer att lotta ut under lördagen.
På söndag, 2 maj, anordnar Projekt NORD-OSTRON en informativ och inspirerande dag för
alla intresserade. Projektet vill nå de som är intresserade av ostron och vattenbruk, äger
vattenområden med ostronförekomst och vill utveckla verksamhet med ostron som bas. Mer
info finns på vår hemsida. Plats: TanumStrand, 9.30 – 16.00 Alla är välkomna !
Ang askmolnet på Island, så säger Hans Löwlund, utvecklingschef på Svensk Handel:
-Det som kan hända är att viss lyxkonsumtion påverkas, att det blir tomt i hyllorna för bl.a.
ostron. (Göteborgs-Posten, 17 april)
Synd att han inte visste, att de bästa ostronen finns i norra Bohuslän med transporter som inte
är beroende av flyget.

Vi ses på TanumStrand den 1 – 2 maj !
PS: Kval-omgång för Tanums kommunmästerskap är på fredag den 30 april på
TanumStrand. Final på lördag.
Hälsningar från oss i Ostronakademiens styrelsen.

