
                          Nyhetsbrev 1/ 2007.
                             Hej ostronvänner !
År 2006 var verkligen ett händelserikt år för 
Ostronakademien och det  avslutades  på ett härligt sätt. 
Ostron på menyn både på julbordet och på nyår ser ut att ha 

blivit en ny trend.  Efterfrågan på svenska ostron översteg med råge 
tillgången. Olämpligt väder innan jul försvårade också för ostronfiskarna.
I januari var vi inbjudna att visa upp oss på en mässa med Tema Njutning, 
på Konserthuset i Göteborg. Inbjudare var Smögens Havsbad. Det var 
många olika utställare och intresset för ostron var stort. Flera 
medlemmar hälsade på i vår ostronöppnar - monter.
 Då och då kommer förfrågningar om Ostronakademiens medverkan i 
ostronprovning. I mån av tid försöker vi ställa upp. Senast var vi på 
TanumStrand, med en uppskattad ostron/champagne-provning för ett 30- 
tal konferensgäster.
Förnyelse av medlemskap är verkligen glädjande, både då det gäller 
enskilda medlemmar och företagsmedlemmar. Tack ! Många ger 
medlemskap i födelsedagspresent och julklapp. I ”paketet” finns då 

infoskriften, medlemskort, en pin och 
två vykort.
  Ostronöppnarkurs den 10 
mars. Plats är Restaurang Nautic i 
Grebbestad och tiden är 12 – 15. 
Kursen är öppen för alla – ingen 
kursavgift för medlemmar. Icke 
medlem betalar 100:-, då ingår det 
första ostronet, och man blir (om så 
önskas) medlem i Ostronakademien. 
(Bilden tv är från förra årets 

öppnarkurs.) Ostronen från Grebbestads Fisk & Partihandel betalar ni 
allteftersom de konsumeras. ChampagneHuset i Göteborg medverkar 
med Ostronakademiens egen champagne. Prova ostron med olika 
tillbehör, som citron, lime, rödvinsvinegrette, sherryvinäger, tabasco mm. 
Vi visar även olika typer av öppningsredskap – från hederlig Morakniv till 
tävlingskniv. Rest Nautic serverar en buffé för de som önskar äta. 
Välkomna !!

Per Olofsson, fd världsmästare i ostronöppning, 
tipsade på en billig (ca 125:-) ”ostronöppnar-
handske”. Den används av plåtslagare och har 
en beläggning av kevlar, som gör att man inte 
skall kunna skära sig. Vi köpte handsken i en 
affär för skyddskläder, och, efter ha testat  den, 
tycker vi följande: Det är en smidig handske, 
men tunn, vilket gör att man efter ett tiotal 

öppnade ostron kan bli öm i handflatan. Något att stoppa i handsken 
skulle vara en bra ”produktutveckling.”  
Vi puffar redan nu för Nordiska Mästerskapen i Ostronöppning den 21 
april i Grebbestad, med deltagare från alla nordiska länder. Vi är glada 



att över att arrangemanget hamnat i skaldjursmetropolen Grebbestad. 
Läs mer på www.ostronakademien.se  

Med den kupiga sidan nedåt 
hälsar 

Staffan, Mikael, Björn, Mats, Eva-Marie, Peter, Erik, Kjell och Jerker
i styrelsen.
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