Ostronakademien
Ostronåret som gått har varit väldigt lyckat och våra
arrangemang har blivit riktiga publikmagneter för
både gammal som ung. Intresset ökar hela tiden och
vårt fantastiska svenska ostron får mer och mer
berättigad uppmärksamhet i massmedia.
Konsumtionen av ostron totalt ökar år för år i
Sverige.
"Ostronsafaris" med kunniga guider blir mer och mer
populärt i vår vackra skärgård och den vackra miljön
får man ju på köpet.

formgivning för deras bok -Ostron. Ja tack! Över
300 titlar ingick i konkurrens! Priset delades ut på
Nordiska Museet i Stockholm vid Årets Svenska
Måltidslitteratur 2014. Stort GRATTIS!

-Ostronprovningar där vi berättar om ostron och
håller kurs i hur de öppnas har vi under året hållit lite
då och då både för privatpersoner och företag.
Tips, en rostfri Morakniv av god kvalitet och en
plasthandske räcker gott för hemmabruk.

	
  

-Vår vän Per Karlsson från Everts sjöbod, har
tillsammans med några andra deltagare från
Matlandet Sverige varit på Slow Food mässa i Turin
i Italien. Taste Swedish var temat för denna mässa.
Per öppnade 1000 svenska ostron vilket var en stor
succé! Så vi får verkligen hoppas att projekt
Matlandet Sverige, som lyfter fram våra fina svenska
råvaror, får fortsätta i oförminskad omfattning!
Vi får själva upp ögonen för vad vi har för rikedomar
och sätter Sverige på den internationella matkartan.
-Lars, bror till Per, representerade Sverige på en lite
ovanlig EM-tävling i Bryssel där öppnandet av olika
ostron och även musslor var en del i tävlingen. Här
ingick och att göra en vacker presentation på en
skaldjursplafond. Lars kom på en mycket hedrande
6:te plats vilket är sensationellt bra.
-Vi har nu, som Ni kanske sett, lagt in en
näringsvärdetabell för ostron på vår hemsida. Ostron
är inte bara gott, det är faktiskt en riktig
näringsbomb vilket man inte alltid tänker på!
Det är ett koncentrat av en rad olika nyttigheter som
mineraler, kalcium, kalium, zink, magnesium och
A-, D- och E-vitamin. Vårt ostron är faktiskt det
mest B-vitaminrikaste födoämne man känner till i
världen!
-Vi vill även passa på att gratulera Mattis Palmgren,
Pelle Nilsson och Peter Bjurling för priset Bästa

Vi planerar nu för Ostronåret 2015 vilket snart
kommer på hemsidan och som kommer att bli minst
lika intressant som 2014.
Vi är så glada för all positiv respons vi fått och vill
härmed TACKA alla för i år och önska ER en riktigt
God Jul och Gott Nytt År!!!
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Antal	
  portioner:	
  20	
  	
  
Ingredienser	
  
• 20 st ostron
• 1 msk finhackad bladpersilja
• skalet av 1 st citron
• 1 tsk färskpressad citronjuice
• 1 tsk olivolja

	
  

Så här gör du:
Blanda bladpersilja, skalet av citronen, citronjuicen
och olivoljan i en skål. Öppna ostronen och lossa
försiktigt på köttet, spara hälften av skalen.
Lägg ostronen och skyn i marinaden, blanda runt
försiktigt. Låt ligga en halvtimme i kylen. Lägg
sedan tillbaka ostronen i ena skalhalvan.	
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Världens största ostron - som en sko
Världens största ostron har hittat utanför danska kusten. Det är lika stort som en herrsko och väger drygt
1,6 kilo.

Bild: Kasper Fogh

Rekordostronet, som hittades i nationalparken Vadehavet utanför den danska kusten i december 2013, är
fem centimeter längre än den tidigare rekordhållaren och har nu blivit godkänd av Guinness World of
Records.
- Vi tvivlade aldrig på att vårt ostron ar störst. Men det känns bra att vi äntligen har bevis, säger Christine
Ditlefsen, biolog på Vadehavscentret.
Det gigantiska ostronet, som är ett japanskt jätteostron, tros vara över 20 år gammalt. Den exakta åldern
dock är inget som går att säkerställa förrän det är dött. Idag lever och trivs ostronet i fångenskap på
Vadehavscentret på södra Jylland.
- Det finns i ett akvarium här på Vadehavscentret där vi matar det med växtplankton. Hittills har det gått
bra och vi hoppas det fortsätter i många år, förklarar Christine Ditlefsen.
När ostronet väl är dött kan man öppna upp skalet och, likt som trädets årsringar, räkna hur gammalt det
är. Då finns också möjlighet att se om världens största ostron även innehåller världens största pärla.
Vi vill även tacka våra huvudsponsorer som bidrar stort till vårt arbete att sätta vårt fantastiska Ostron på
matkartan!
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