Grebbestad i oktober
Nyhetsbrev 1 från Ostronakademien.
Hej !
Kylan närmar sig och ostronen blir bara bättre och bättre.
På årsmötet bestämdes, att vi skulle försöka skicka ut ett enkelt nyhetsbrev till Er
medlemmar. Det händer mycket på ostronfronten, och detta vill vi förmedla
genom nyhetsbreven.
Det informella eftersnacket efter årsmötet förstod vi vara mycket uppskattat. Det
får bli ett stående inslag på årsmötena framöver.
Vi blev verkligen tagna på sängen av det stora intresset för Ostronets dag. Vi lärde
oss mycket som vi kan ha nytta av till nästa år.
1 300 ostron gick åt. Restaurangerna hade strålande tider och inte en ledig säng
gick att uppbringa i samhället ! Tack alla trevliga ostronälskare.
Ostrongolfen på Mjölkeröds golfbana gick av stapeln dagen efter, med fina ostronoch champagnepriser.
Den nionde september deltog Ostronakademien i Göteborgs Fiskfestival i
fiskhamnen. Det var en fantastisk upplevelse med mycket folk och strålande
väder. Mycket trevligt ! (Se bilder)
Vi fick bästa möjliga läge för vår utställning i närheten av scenen. Bland alla
arrangemang fanns också SM i ostronöppning, som blev oerhört dramatisk. Vi fick
sedan nöjet att dela ut tävlingsostronen till allmänheten !
Många nya medlemmar .

…

13 september. Guidning av ett svenskt filmteam från Stena Line och FlyMe. Allt
stämde, och det blev en underbar dag i den bohuslänska skärgården med svenska
ostron och vår egen Ostronchampagne. (best.nr 88416). Reklaminslaget ( ca 1
minut), som börjar visas i mars 2007, beräknas nå 20 miljoner resenärer !
14 september. Guidning av svensk/ franskt reportageteam ombord på Tuffa,
Grebbestad båts klasiska träjulle. Utflykt i den svenska skärgården med bl.a.
svenska ostron. Månadsmagasinet Marie Claire Maison ges ut i Frankrike,
Spanien, Italien, Turkiet, Syd-Korea och Japan. (juni 2007)
15 september. Utkom Lars och Jane Hansares bok Ostron- en kulinarisk resa i tid
och rum. B. Wahlströms förlag. (Vi hoppas att brev från Wettergrens har nått alla
medlemmar.)

–

1 oktober. Danskarna föll pladask ! Ett reportageteam från danska Extra Bladet
(100 000 ex) åkte på skärgårdstur med Tuffa i strålande höstsommarväder. Vår
styrelsemedlem och ostrondykaren Peter Klemming dök upp som havsguden
Neptun ur havet, med en korg fylld med 200 ostron. Det var oerhört uppskattat
färskare kan det inte bli !

–

5 oktober. Styrelsemöte på Tanum Gestgifveri.
Ur protokollet: Ostronakademiens stipendium för ökandet av kunskapen om
svenska ostron. Tack vare alla medlemmar och sponsorer beslöt vi höja

svenska ostron. Tack vare alla medlemmar och sponsorer beslöt vi höja
stipendiesumman till 10 000 kr. Stipendiatens namn offentliggörs inom kort.
Sedan Ostronets dag har Ostronakademien medverkat med föredrag och
ostronöppningar hos bl.a. Smögens havsbad, Grebbestads Folkhögskola,
Strömstads gymnasium (kockelever), ostronlunch för 25-årigt matlagningsgäng,
Inner Wheel, TanumStrand och vid ostron/ champagneprovningar.

”

”

Vår nya hemsida är uppskattad och har många besökare. Frågor på mailen handlar
bl.a. om ostronhantering och hur man ordnar en ostronlunch .
Vi arbetar därför på en broschyr om hantering av svenska ostron.
Informationen skall gå till grossister, affärer, restauranger och konsumenter för att
öka kunskapen om den viktiga hanteringen.

”

”

Beträffande förnyat medlemskap, så kommer vi att skicka ut brev om detta efter
varje årsmöte.
Som Ni ser, så händer det en del kring Ostronakademien. Givetvis varierar detta
Tills nästa brev önskar vi Er alla en god och färgrik höst.

–

Hälsningar
från Eva Marie, Staffan, Jerker, Björn, Kjell, Mats, Peter, Erik och Mikael i
styrelsen

