
Ostronöppnarkursen 
som i helgen anord-
nades på Rökeriet 
tillsammans med 
Ostronakademien, 
blev en verklig suc-
cé. Restaurangen 
fylldes snabbt av 
gäster som alla ville 
öppna och provsma-
ka havets läckerhe-
ter. 

– Fantastiskt! Vi slog upp 
portarna för en kvart sedan 
och har redan fått ett tjugo-

tal nya medlemmar till Ost-
ronakademien, säger Su-
sanne Lindegarth, fören-
ingens ordförande.

Och visst är intresset för 
havets delikatesser stort; 
på Rökeriet där helgens 
ostronöppnarkurs går av 
stapeln, är det fullt med 
gäster som vill smaka och 
få större kunskap kring ost-
ronet. Per Karlsson, Hanna 

Thorén Karlsson och Staf-
fan Greby, från akademien 
står vid varsitt bord och 
instruerar hur man på bäs-
ta sätt öppnar det lyxiga 
skaldjuret.

– Jag är stolt, det är för-
sta gången jag öppnar ost-
ron och det blev bra redan 
på första försöket, säger 
Lars-Erik Stahre och får 
med beröm godkänt från 
Staffan Greby. 

Ett något större motstånd 
möter dock Ola Emilsson, 
som kämpar för att få upp 
sitt ostron.

– Man får verkligen tid 
till att pröva sitt tålamod. 
Jag har hittills inte funnit 
tillstymmelse till öpp-
nande. Men jag ger inte 
upp. När jag väl öppnat 
ska jag hälla på lite ci-
tronsaft, då blir det abso-
lut godast.

Systrarna Gun-Lis Olofs-
son och Kerstin Petzäll har 
desto större tur. Kerstins 
make Jan har nämligen 
öppnat sällskapets samtliga 
tolv ostron, och de slinker 
välkommet ner i magarna.

– Vi var i Grebbestad 
förra året på ostronkurs 
och nu tyckte vi att det var 
roligt att åka till Strömstad. 
Det är kul att kunna stödja 
akademien och verksamhe-
terna som finns längs kus-
ten, menar Kerstin.  

Paret Willy och Marianne 
Schånberg har rest ända 
från Göteborg för att vara 
med på kursen. Intresset 
för ostron sträcker sig flera 
år tillbaka.

– Vi blev nog ostronfräl-
sta för sisådär sju, åtta år 
sedan, berättar Marianne.

– Väldigt gott! Det är en 
smak av havet, men ändå 
väldigt komplext. Inte alls 
slemmigt som många kan-
ske tror, tycker Willy. 

Ostronakademien har 

under flera år erbjudit kur-
ser i ostronöppning, och 
genom samarbetet med Rö-
keriet i Strömstad hoppas 
man nu kunna sprida ytter-
ligare kunskap om råva-
ran.

– Vår målsättning är att 
få fler att våga öppna, smaka 
och hantera ostron. Kur-
serna har tidigare hållits i 
Grebbestad, och då oftast 
lockat samma människor. 
Det här blir ett sätt att få fler 
att upptäcka skaldjuret. Och 
dessutom ett sätt för Åsa 
och Stefan Jensen (Rökeri-
ets ägare) att se om det finns 
underlag till att börja sälja 
ostron i Strömstad, förklarar 
Susanne Lindegarth.

Jenny Johansson
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Ostronöppnarkurs gav mersmak
– många nya medlemmar till Ostronakademien

Staffan Greby från Ost-
ronakademien visade Lars-
Erik Stahre hur man på bäs-
ta sätt öppnar ett ostron.
– Den runda sidan ska ligga 
mot handflatan. Därefter 
trycker man kniven mot 
ostronets öppning och 
vickar in den, berättade 
Greby.

När man öppnar ett ost-
ron ska den runda sidan 
ligga mot handflatan, med 
dess ”gångjärn” vända 
mot fingrarna. Därefter 
sätter man in kniven i 
gångjärnen. Med stöd av 
fingrarna trycker man kni-
ven mot öppningen och 
vickar in den. 

Ola Emilsson hade vissa 
problem med att få upp 
sitt ostron.
– Det här är väldigt tåla-
modskrävande. Hittills har 
jag inte funnit någon till-
stymmelse till öppnande.

– Väldigt gott och en trevlig tillställning såhär på lördagseftermiddagen, tyckte Göran Silvemark, Ann Johansson 
och Per-Arne Johansson.


