
 

 

 
 

 
 
 
 
   
 
 

Vi	  på	  Ostronakademien	  önskar	  alla	  medlemmar	  välkomna	  
till	  ett	  nytt	  välfyllt	  ostronår.	  	  
Som	  vanligt	  står	  öppna	  Grebbestadsmästerskapen	  samt	  
Nordiska	  mästerskapen	  (1-‐2	  maj)	  och	  Ostronets	  dag	  (5	  sep)	  
som	  självklara	  höjdpunkter	  på	  vår	  agenda.	  Vi	  inbjuder	  till	  
folkfest	  med	  underhållning	  och	  trevlig	  samvaro	  och	  
naturligtvis	  står	  vårt	  fantastiska	  ostron	  Ostrea	  Edulis	  i	  
mittpunkten.	  Icke	  att	  förglömma	  så	  är	  NM	  i	  Ostronöppning	  
på	  tredje	  plats	  på	  saker	  att	  uppleva	  enligt	  BBC:s	  program	  
Global	  Guide.	  
Ni	  är	  alla	  hjärtligt	  välkomna	  till	  några	  fantastiska	  dagar	  i	  
Grebbestad!	  	  
	  
Så	  här	  ligger	  det	  till.	  
Ostron	  (O´strea	  e´dulis)	  tillhör	  familjen	  musslor.	  De	  har	  vita,	  grå	  
eller	  brunaktiga,	  ojämna	  skal.	  Det	  övre	  är	  platt	  och	  det	  undre	  välvt.	  
De	  lever	  kolonivis	  på	  mjukbottnar	  i	  Atlanten	  med	  bihav	  men	  också	  
i	  Medelhavet,	  där	  de	  kan	  bli	  upp	  till	  15	  cm	  stora.	  De	  tätaste	  
ostronbankarna	  finns	  i	  halvskyddade	  lägen	  på	  tre	  till	  åtta	  meters	  
djup,	  på	  sydvästsidan	  av	  öar	  med	  relativt	  sandiga,	  lätt	  sluttande	  
bottnar.	  Ostronet	  äter	  plankton,	  som	  det	  filtrerar	  ur	  vattnet.	  Själv	  
kan	  ostronet	  bli	  mat	  åt	  bl.a.	  strandkrabba	  och	  vanlig	  sjöstjärna.	  
Ostronodlingar	  har	  funnit	  i	  cirka	  2000	  år	  och	  har	  sitt	  ursprung	  
utanför	  Neapel.	  Den	  första	  odlingen	  i	  större	  skala	  påbörjades	  i	  
Bretagne	  år	  1858.	  Ostron	  är	  kommersiellt	  viktiga	  och	  odlas	  och	  
skördas	  runt	  om	  i	  Europa.	  Till	  exempel	  i	  Grebbestad	  på	  den	  
svenska	  västkusten.	  Tack	  vare	  odlingarna	  kan	  ostron	  idag	  avnjutas	  
när	  helst	  du	  vill.	  
	  
Att	  ostron	  inte	  ska	  ätas	  i	  månader	  utan	  bokstaven	  ”R”	  är	  således	  
förlegat.	  Vi	  talar	  om	  gamla	  godingar.	  Det	  sägs	  att	  ostron	  funnits	  på	  
vår	  jord	  i	  350	  miljoner	  år.	  Seden	  att	  äta	  ostron	  är	  också	  den	  
mycket	  gammal.	  Nordens	  sten-‐	  och	  bronsåldersmänniskor	  har	  
lämnat	  massor	  av	  ostronskal	  efter	  sig	  i	  kökkenmöddingarna.	  
Under	  antiken	  åts	  ostron	  i	  både	  Grekland	  och	  romarriket.	  Att	  äta	  
många	  ostron	  var	  ett	  tecken	  på	  förfining.	  Den	  romerske	  kejsaren	  
Aulus	  Vittellius	  sägs	  ha	  ätit	  1	  200	  ostron	  vid	  ett	  och	  samma	  tillfälle	  
–	  utan	  att	  resa	  sig	  från	  bordet.	  Också	  vikingarna	  åt	  ostron,	  även	  om	  
det	  ansågs	  lite	  mesigt	  i	  vissa	  kretsar.	  Kämpen	  Starkad	  hånade vid	  
ett	  tillfälle	  kung	  Ingjald	  i	  Danmark	  för	  att	  denne	  ”stekte	  och	  kokte	  
sin	  mat	  samt	  åt	  ostron	  och	  andra	  för	  en	  viking	  ovärdiga	  rätter”.	  
Ostron	  har	  mild	  smak	  och	  man	  äter	  dem	  vanligtvis	  naturella	  (råa	  
och	  levande),	  med	  lite	  citron.	  De	  brukar	  serveras	  på	  is,	  omgivna	  av	  
färsk	  tång.	  Nypressad	  citronsaft	  eller	  ett	  par	  stänk tabasco	  går	  bra	  
ihop	  med	  ostron.	  Ostron	  smakar	  allt	  eller	  inget,	  beroende	  på	  din	  
egen	  attityd	  till	  de	  små	  liven	  (jo,	  de	  lever).	  Nu	  gillar	  vi	  läget,	  och	  då	  
är	  det	  här	  en	  doft	  av	  ocean,	  ett	  sinnligt, sensuellt	  möte.	  Låt	  
ostronet	  fylla	  munnen	  och	  presstugga	  det	  med	  tungans	  hjälp.	  Det	  
är	  nu	  som gomseglet	  börjar	  svaja.	  Smaklökarna	  jublar	  i	  kör. 
Hörselgångarna,	  ja,	  kroppens	  hela resonansbotten fylls	  av	  toner.	  
Bestämt	  hör	  jag	  Circumstance	  nr	  1	  ”Land	  of	  Hope	  and	  Glory”	  med	  
English	  Northen	  Philharmonia	  och	  Leeds	  Festival	  Chorus.	  
Strålande!	  Fullständigt	  förföriskt.	  Vilket	  osökt	  för	  mig	  över	  till	  
ostron	  som	  afrodisiaka.	  När	  den	  grekiska	  kärleksgudinna	  Afrodite	  
steg	  upp	  ur	  havet	  på	  ett	  ostronskal	  och	  omedelbart	  födde	  Eros,	  ja,	  
då	  hade	  ett	  fungerande	  afrodisiakum	  sett	  dagens	  ljus.	  Ostron	  har	  
alltid	  haft	  rykte	  om	  sig	  att	  vara	  en	  sexig	  maträtt.	  Finns	  det	  då	  
någon	  grund	  för	  detta	  rykte?	  
Ja,	  kanske.	  Ostron	  innehåller	  mycket	  som	  är	  både	  nyttigt	  och	  
närande.	  Protein,	  dubbelt	  så	  mycket	  järn	  som	  i	  kött,	  fosforsalter,	  
jod,	  kalk,	  koppar,	  mangan	  och	  zink.	  Plus	  vitaminerna	  A,	  B	  och	  C.	  De	  
är	  dessutom	  fettsnåla:	  70	  kalorier	  per	  100	  gram.	  Casanova	  trodde	  
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fullt	  och	  fast	  på	  ostron	  och	  åt	  50	  stycken	  till	  frukost	  varje	  morgon.	  
Kompositören	  Rossini	  hade	  för	  vana	  att	  äta	  ett	  gross	  ostron,	  144	  
stycken,	  som	  förrätt.	  Ett	  dussin	  ostron	  anses	  annars	  vara	  en	  
normalbalanserad	  entré.	  Till	  ostron	  dricker	  vi	  champagne,	  torrt	  vitt	  vin	  
eller	  ett	  mörkt	  öl	  av	  portertyp.	  Samtidigt	  som	  vi	  grunnar	  över	  en	  
egendomlighet:	  ostron	  är	  hermafroditer,	  det	  vill	  säga	  tvåköniga.	  
Källa: http://reportr.se/ostron-musslor-ata-ostron-pris-naringsinnehall/ 
 
Nytt recept! 
Här	  kommer	  ett	  härligt	  nytt	  recept	  från	  Buffé	  nr	  9,	  2008	  –	  Smaklig	  spis!	  
	  

Gräslöksgratinerade ostron	  	  
Lyxa	  till	  din	  middag	  och	  bjud	  på	  gräslöksgratinerade	  ostron.	  Du	  
blandar	  ihop	  en	  charmig	  röra	  på	  lök,	  crème	  fraiche,	  citronjuice	  
och	  gräslök	  och	  fördelar	  den	  på	  ostronen	  i	  sällskap	  av	  krämig	  
ost.	  Efter	  några	  minuter	  i	  ugnen	  är	  ostronen	  ljuvliga..	  

	  
Antal	  portioner:	  12-‐16	  	  
Ingredienser	  

• 12-‐16	  st	  ostron	  	  
• 2	  schalottenlökar	  	  
• 1	  knippa	  gräslök	  	  
• 2	  dl	  crème	  fraiche	  	  
• 	  1	  msk	  färskpressad	  citronjuice	  	  
• 2	  krm	  salt	  
• 1	  krm	  nymalen	  peppar	  
• 1	  1/2	  dl	  riven	  ost	  

	  
Så	  här	  gör	  du:	  
Sätt	  ugnen	  på	  grill,	  225°C.	  Öppna	  ostronen.	  Lägg	  ostronen	  på	  
bakplåtspapper	  på	  en	  plåt.	  Skala	  och	  finhacka	  
schalottenlökarna.	  Strimla	  gräslöken	  fint.	  Blanda	  crème	  fraiche,	  
lök,	  citronjuice,	  salt	  och	  peppar.	  Rör	  ner	  det	  mesta	  av	  gräslöken,	  
spara	  lite	  till	  garnering.	  Fördela	  ca	  1	  msk	  röra	  över	  varje	  ostron.	  
Strö över	  ost.	  Ställ	  in	  i	  ugnen	  i	  ca	  10	  minuter	  eller	  tills	  ostronen	  
fått	  färg.	  Garnera	  med	  gräslök	  och	  dra	  några	  tag	  med	  
pepparkvarnen	  över.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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.	  
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