
 

 

 
 

 
 
 
 
   
 
 

Nu	  närmar	  vi	  oss	  slutet	  av	  ett	  mycket	  händelserikt	  år	  för	  
Ostronakademien.	  Vi	  har	  under	  året	  haft	  möjligheten	  att	  
sprida	  kunskapen	  om	  våra	  härliga	  delikatesser	  till	  både	  
gammal	  som	  ung.	  Intresset	  verkar	  bara	  bli	  större	  och	  större	  
vilket	  är	  glädjande	  för	  alla	  hugade	  ostronälskare.	  Många	  
höjdpunkter	  under	  året	  som	  gått	  som	  t.	  Ex.	  Ostronets	  dag,	  
Nordiska	  mästerskapet	  och	  ett	  antal	  ostronskolor.	  
	  
Ostronakademien	  under	  2015	  
Under	  året	  som	  gått	  har	  vi	  på	  Ostronakademien	  jobbat	  med	  
att	  sprida	  kunskap	  om	  vårt	  Ostrea	  Edulis	  vid	  en	  mängd	  
tillfällen.	  Under	  påsken	  har	  vi	  nu	  startat	  en	  tradition	  med	  
att	  ha	  en	  liten	  ostronskola	  utanför	  ICA	  i	  Grebbestad.	  Här	  
bjuds	  möjligheten	  att	  lära	  sig	  att	  öppna	  dessa	  delikatesser	  
för	  alla	  förbipasserande.	  Intresset	  blir	  bara	  större	  och	  
större	  och	  det	  är	  kul	  att	  folk	  tar	  sig	  tid	  för	  lite	  lärdom	  i	  det	  
så	  annars	  stressade	  påskpysslet.	  Naturligtvis	  kommer	  vi	  att	  
stå	  där	  nästa	  år	  igen!	  
Ostronskolor	  har	  visat	  sig	  bara	  bli	  populärare	  och	  
populärare	  och	  vi	  blir	  ofta	  anlitade	  att	  hålla	  denna	  typ	  av	  
evenemang.	  På	  Rökeriet	  i	  Strömstad	  har	  vi	  varit	  flera	  
gånger	  under	  årens	  lopp.	  Under	  året	  har	  vi	  vid	  ett	  flertal	  
tillfällen	  även	  varit	  på	  TanumStrand	  strax	  utanför	  
Grebbestad.	  Här	  har	  vi	  deltagit	  på	  deras	  skaldjursfredagar	  
för	  att	  visa	  gäster	  hur	  man	  tar	  sig	  an	  denna	  läckerhet.	  Det	  
har	  även	  blivit	  allt	  populärare	  att	  ha ostronskola	  som	  en	  
konferensaktivitet.	  
 
Nordiska	  och	  Grebbestads	  öppna	  mästerskap.	  
Den	  1-‐2	  maj	  var	  det	  dags	  för	  årets	  sammandrabbning	  i	  
ostronöppning.	  Hela	  den	  Nordiska	  eliten,	  tillika	  världseliten	  
var	  samlade	  för	  att	  göra	  upp	  i	  vem	  som	  öppnar	  30	  ostron	  
snabbast,	  vackrast	  och	  renast.	  Johan	  Malm	  från	  Restaurang	  
Gabriel	  i	  Feskekörka	  stod	  till	  slut	  som	  vinnare	  tätt	  följd	  av	  
Hasse	  Johansson.	  	  
I öppna Grebbestadsmästerskapen höll förra årets segrare 
Kristoffer Olsson för trycket och vann ytterligare en välförtjänt 
seger. Kristoffer är ett framtidsnamn inom ostronöppning och 
kan bli riktigt bra ju mer erfarenhet han får. 
	  
Ostronets	  dag	  –	  årets	  höjdpunkt.	  
Att	  Ostronets	  dag	  av	  många	  anses	  som	  årets	  höjdpunkt	  går	  
inte	  att	  ta	  miste	  på.	  Trots	  att	  vädrets	  makter	  inte	  riktigt	  var	  
med	  oss	  var	  det	  fullt	  i	  tälten	  med	  ostronälskande	  
människor.	  Under	  dagen	  öppnades	  det	  över	  5	  000	  ostron	  i	  
Grebbestad	  vilket	  kan	  anses	  som	  ett	  rekord	  i	  sig.	  Tänk	  att	  
det	  bara	  på	  de	  10	  år	  som	  ostronets	  dag	  har	  hållits	  har	  blivit	  
så	  populärt.	  Då	  ska	  man	  jämföra	  med	  första	  årets	  180	  
ostron	  mot	  dagens	  över	  5	  000,	  kan	  det	  bli	  mycket	  bättre?	  
 
Vi	  har	  även	  deltagit	  vid	  ett	  flertal	  mässor	  samt	  under	  
Europeiska	  mästerskapen	  i	  Trollhättan	  där	  vi	  höll	  
ostronbar.	  	  Nu	  har	  vi	  siktet	  inställt	  på	  nästa	  år	  och	  hoppas	  
naturligtvis	  att	  det	  ska	  bli	  lika	  innehållsrikt	  som	  året	  som	  
gått.	  Ta	  gärna	  en	  titt	  i	  nästa	  års	  kalender	  på	  nästa	  sida!	  
	  
Väl	  mött	  under	  2016	  	  	  	  

Ostronakademien 
Nytt	  härligt	  recept!	  

 
 

Champagnegratinerade ostron (Recept.nu) 
Så här i juletid vill vi på Ostronakademien gärna bjuda på ett festligt 
ostronrecept.  Ostron och champagne passar så bra ihop och ger en lyxig 
känsla och kan vara ett härligt avbrott från julmaten. Serverat så här blir det 
mycket av det goda, och dricks det dessutom champagne därtill blir det extra 
festligt! Färdigt på 20 min. 
 
30 st ostron 
3 dl fint riven parmesanost 
Champagnesås:1 st stor schalottenlök 
1.5 msk smör 
3 dl champagne 
3 dl vispgrädde 
redning av 1/2 msk vetemjöl utrört i 1/2 msk smält smör 
salt & nymalen vitpeppar 
grovt salt till formen eller faten 
ett gott grovt bröd till servering 
 
Gör så här 
1. Sätt ugnen på 275 grader grillvärme. Finhacka schalottenlöken och fräs 
den mjuk i smöret utan att den tar färg. 
2. Häll på champagnen och låt koka ner till hälften. Tillsätt grädden och låt 
småkoka i 4-5 minuter. 
3. Red såsen med redningen och låt koka ihop ytterligare några minuter. 
Öppna ostronen och skär loss dem från skalet. Sila i lite ostronsås i 
champagnesåsen. 
4. Lägg ostronen på en bädd av grovt salt i en ugnsfast form. Fyll varje 
ostron med champagnesås och toppa med fint riven parmesanost. 
5. Gratinera ostronen i 2 minuter på 275° grillvärme. Servera genast och 
gärna med ett gott grovt bröd! 
 
Till	  sist	  vill	  vi	  önska	  er	  alla	  kära	  medlemmar	  som	  gör	  vårt	  jobb	  
möjligt	  en	  riktigt	  God	  jul	  &	  Gott	  Nytt	  År!	  

 

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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.	  Medlemskap,	  100	  :-‐/år	  för	  privatpersoner	  och	  500:-‐/år	  för	  företag,	  kan	  tecknas	  direkt	  via	  internet.	  
 


