Detta har hänt under året 2011
Öppna Grebbestadsmästerskapen
Årets vinnare av Öppna Grebbestadsmästerskapet hette Anders Sporrong från
restaurang Telegrafen i Grebbestad, med Linda Andreasson, restaurang Q-skär på
andra plats. Vill du också visa vad du går för när det gäller att öppna ostron med
stil och finess? Då skall du ta chansen att anmäla dig, den 27-28 april 2012 avgörs
ÖG på Tanumstrand.

Nordiska Mästerskapen i Ostronöppning
NM 2011 gick av stapeln på Tanumstrand den 14:e maj. Ingenting kunde hota
regerande Nordiske mästaren i ostronöppning. Simon Tönsager vann allt som
gick att vinna: bästa tid, bästa upplägg och naturligtvis titeln Nordisk Mästare.

Ostronets Dag
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Ostronets Dag firas i Grebbestad första lördagen i september varje år. Denna
dagen var Grebbestad fyllt av folk, precis som en högsommardag! Det såldes
ungefär 4000 ostron på endast 6 timmar... Varmt välkomna även 2012!

Mottagarna av Silverostronet
Årets pristagare är Lars Ahlström, Annerita Olofsson Jansson och omas
Ahlström. Med sitt företag Allt i Fisk var de bl.a. med om att starta upp SM i
ostronöppning redan 1978. Dessa tre, med varsina roller, har starkt bidragit till
att sprida intresset för ostronet i Sverige. Priset Silverostronet är formgivet av
konstnären Agneta Almeida.

Vi saknar många mailadresser! Skicka oss din adress till info@ostronakademien.se
så registrerar vi den.
Vill du läsa mer om våra artiklar? www.ostronakademien.se

Ostronöppnarkurs 31/3 2012

Champagne & ostron till nyår?

Ostronakademien arrangerar kurser i hur man på
lättaste och säkraste sätt öppnar ostron. Nästa gång
blir på Restaurang Rökeriet i Strömstad. Kursen är
gratis för medlemmar, du betalar bara för
ostronen. Inte medlem? Vi ordnar det på plats,
100 kr/år. Hur kan du träna själv? Se vår film på
Youtube där Lars Karlsson, Everts sjöbod lär ut
hur du skall öppna ostron.
http://www.youtube.com/watch?v=2wiC34lYJns

Du vet väl att Paul Bocuse, en av världens mest
kända kockar, anser att ostron från Grebbestad är
dom bästa? Så om du verkligen vill glänsa på
nyårsafton så serverar du platta svenska ostron,
Ostrea edulis, tillsammans med Ostronakademiens
speciellt utvalda champagne från
Champagnehuset. Läs mer på
www.champagnehuset.se.

Nordiska Mästerskapen 2012

Ostronrecept

Nästa år avgörs återigen NM i ostronöppning den
27-28 april på Tanumstrand. Denna gången satsar
vi ännu mer på olika aktiviteter runt tävlingen,
t.ex. kan man vara med i ostronöppnar-workshops,
vara med i seminarier och lyssna till de senaste
forskningsresultaten samt anmäla sig till fisketurer.
Boka din weekend för detta!

Ostron med sherryvinäger?
Gratinerade ostron?
Krämig ostronsoppa?
Ostronragu med havskräftor och basilika? Visst
låter det smaskigt? Gå in på vår receptbank och
laga till något av dom recept vi har samlat
(www.ostronakademien.se/recept.asp)

Årets stipendiat: Erik Abelin

Visste du det här om ostron?

I samband med Ostronakademiens årsmöte och
Ostronets Dag i Grebbestad första lördagen I
september delar vi ut vårt årliga stipendium på
10 000 kr. Årets mottagare är Erik Abelin, Lunds
Tekniska Högskola, som får stipendiet för sitt
arbete med att utveckla ett fulländat koncept för
en mobil ostronbar.

Ostrea edulis kan både vara hane och hona och
växlar mellan könstillhörlighet (s.k.
hermafroditer). Dom har inre befruktning och
yngelvård vilket innebär att larverna utvecklas
inuti honans mantelhåla där dom skyddas av
honan i ca en vecka innan dom släpps ut i vattnet.
Hos de flesta andra vattenlevande djur sker
befruktningen i vattnet och avkomman får klara
sig själv.

