
 

 
 
 
 
 
   Nu	  är	  det	  äntligen	  dags	  för	  Ostronets	  

Dag	  igen.	  Vi	  i	  Ostronakademien	  hoppas	  

naturligtvis	  på	  att	  vädrets	  makter	  är	  

med	  oss	  i	  år	  igen	  och	  att	  årets	  

arrangemang	  blir	  en	  dag	  att	  minnas.	  

Nyhet	  för	  i	  år	  är	  att	  du	  som	  medlem	  får	  

ett	  ostron	  gratis	  mot	  uppvisande	  av	  

medlemskortet.	  Det	  är	  det	  minsta	  vi	  

kan	  göra	  som	  tack	  för	  att	  du	  stödjer	  

vårt	  arbete.	  	  

I	  år	  är	  det	  nionde	  året	  som	  vi	  

arrangerar	  ostronets dag	  i	  Grebbestad.	  

Anledningen	  till	  att	  vi	  har	  valt	  att	  göra	  

detta den	  första	  helgen	  i september	  är 

inte	  så	  konstigt.	  Förr	  fick	  man	  inte	  fiska	  

ostron	  under	  perioden	  första	  maj	  till	  

första	  september	  på	  grund	  av	  

Ostronets Dag! 

Nya recept! 

Ostronakademiens	  egen	  gastronom	  Anders	  Sporrong	  ger	  er	  här	  ett	  helt	  nytt	  

ostronrecept	  –	  Smaklig	  spis!	  

Färskost	  och	  oliv	  gratinerade	  ostron	  
	  

100g	  Philadelfia	  ost	  
1	  msk	  cremefraiche	  
3	  gröna	  oliver	  urkärnade	  
1/2	  msk	  olivolja	  
salt	  och	  peppar	  
	  

Mixa	  ihop	  alla	  ingredienser.	  Öppna	  ostronen	  och	  lägg	  på	  en	  liten	  klick.  
Sätt	  in	  på	  övervärmen	  i	  ugnen	  225	  grader.	  Det	  går	  ganska	  fort!	  	  Max	  ett	  par	  minuter!	  

 

Ostronakademien 
 

ostronets	  lekperiod.	  1994	  slopades	  detta	  

förbud	  som	  en	  EU-‐anpassning.	  Men	  vi	  

tycker	  det	  är	  kul	  med	  matsäsonger	  så	  

därav	  detta	  val	  av	  dag.	  

Förutom	  ostron	  i	  massor	  med	  passande	  

dryck	  därtill	  kommer	  det	  att	  bjudas	  på	  

underhållning,	  lotterier,	  kul	  för	  barnen	  

med	  mera,	  med	  mera.	  	  

Hjärtligt	  välkomna	  till	  Grebbestad!	  

 

Ostronakademien,	  en	  ideell	  förening	  som	  bildades	  2004,	  arbetar	  för	  att	  öka	  kunskapen	  och	  intresset	  för	  
det	  svenska	  ostronet	  ostrea	  edulis.	  Föreningen	  samarbetar	  med	  fiskare,	  forskare,	  markägare,	  krögare	  och	  
turistnäring.	  Ostronakademien	  är	  öppen	  för	  alla	  intresserade.	  Medlemsskap,	  100	  :-‐/år	  för	  privatpersoner	  
och	  500:-‐/år	  för	  företag,	  kan	  tecknas	  direkt	  via	  internet.	  

 


