
                          Nyhetsbrev november 2010
Med succén Ostronets dag fortfarande  i färskt minne går vi nu in i en annan årstid. Ostronets årstid. Nu blir de 
bara bättre och bättre. 

                                          
4 500 ostron konsumerades I Grebbestad under Ostronets dag. Bild t.h från Feskarn´s restaurang där  
Ostronakademien hade ett tält med olika aktiviteter. Q-skär på bryggan hade ostron och  dragspelare
                                                                                                                        (foto: Gunnar Wallertz)
Fler bilder finns på www.ostronakademien.se                                   

Ostronakademien fick en ny ordförande på årsmötet. Det är Susanne Lindegarth som nu tar över efter 
Björn Ljungdahl, som lett akademien under de senaste fyra åren. 
Susanne  arbetar som forskare på Tjärnö marinbiologiska laboratorium utanför Strömstad och har 
inriktat sin forskning på just ostron.
Ostronets kvalitetskurva. Sedan en tid tillbaka driver styrelsen ett försök för att ta fram en 
årskvalitetskurva för Ostrea edulis. Vid varje styrelsemöte undersöks 24 ostron, alltid plockade på 
samma plats, och bedöms utifrån fyllnadsgrad, sötma, sälta, metallsmak 
och eftersmak. Det är mycket intressant, inte helt lätt, men vi återkommer 
med en rapport i någon Beträffande ”ostronsaker” så kommer restaurang 
Telegrafen att ha ett mindre utbud av knivar, handskar och böcker till 
medlemspriser. Det går även att teckna medlemskap för egen del eller 
som presentkort.
Vid VM-tävlingarna i Gallway på Irland fick Sverige en ny världsmästare 
i ostronöppning, genom Johan Malm, från Göteborg. Johan Malm,(bild t.h 
driver Restaurang Gabriel i Feskekörkan i Göteborg och är ett välkänt 
ansikte från NM-tävlingarna i Grebbestad. En rapport från tävlingarna, 
skriven av Silverostron nr 1, Inger Grimlund, finns på vår hemsida.

Sedan sex veckor tillbaka finns 
OysterBar i Stockholm. Restaurangen 
ligger på Storgatan 12 och Björn Almblad (t.v) hoppas att hans 
ställe skall bli ett vattenhål för ostronälskare. På OysterBar går det 
att teckna sig som  medlem och köpa medlemskap i form av 
presentkort. Även här kommer det att finnas ett mindre  utbud av 
”ostronsaker”.
Hotell Hansson på Surbrunnsgatan 28 i Stockholm är också på 
gång med ostronaktiviteter och möjligheter att köpa medlemskap.
EM i ostronöppning 2011 avgörs i Trollhättan den 5 mars. 
Tävlingsstart kl. 14.00. Vi återkommer senare med information 
om tävlingsplats. 

Hälsningar från oss i Ostronakademiens styrelse

http://www.ostronakademien.se/

