
	  	  	  	  
”Det moderna Skåneländska 

köket”
	  

	  Fredagen den 24 april
Klockan 18:00

Grand Hotel i Lund

	  	  
	  
Deltagaravgi+:	  950	  kr	  för	  Vänföreningens	  medlemmar	  och	  
akademiledamöter,	  1	  150	  kr	  för	  övriga	  deltagare	  (inklusive	  
dryck,	  100	  kr	  lägre	  avgi>	  vid	  alterna?vet	  alkoholfria	  
drycker).	  
	  
Klädsel:	  Kostym	  
	  	  
Anmälan	  sker	  genom	  insäDning	  av	  deltagaravgi>en	  ?ll	  
Akademiens	  BG-‐nr	  5812–2961	  och	  är	  bindande.	  
Avgi>en	  skall	  vara	  oss	  ?llhanda	  senast	  15	  april	  och	  betalas	  
ej	  ?llbaka.	  Glöm	  ej	  aD	  ange	  namn,	  adress	  och	  telefon-‐
nummer	  för	  samtliga	  deltagare.	  Vänligen	  ange	  även	  behov	  
av	  specialkost.	  Bekrä>else	  skickas	  ej	  ut.	  Vid	  eventuell	  
överteckning	  hör	  vi	  av	  oss.	  
	  
Välkommen!	  
	  	  
Kontakt:	  Kassör	  Ulla-‐Bri;	  Lentelius	  
0709	  –	  945900,	  ulla-‐briD.lentelius@telia.com	  	  
	  	  
	  
	  
Sponsorer	  
Sparbankss?>elsen	  Färs	  &	  Frosta	  
Vidingegrönt	  AB	  	  
	  
	  
Detaljerad	  meny	  erhålles	  vid	  bordet	  
Med	  reserva?on	  för	  eventuella	  ändringar	  i	  programmet	  
(Medlemsavgi>	  ?ll	  Vänföreningen:	  200	  kr	  per	  år,	  BG-‐nr	  5258–3127)	  
	  

Inbjudan till	  
Skåneländska Gastronomiska Akademiens 

Årsfest 2015



Skåneländska Gastronomiska Akademiens
 Årsfest 2015

Meny och Program
	  	  	  
	  
18:00	   	  Välkomstdrink	  och	  mingel	  i	  foajén	  
	  

18:30 	  Diplomutdelning	  i	  Piratensalen.	  Välkomsthälsning	  av	  
Preses	  Eva	  Tornberg.	  Presenta?on	  av	  nya	  
akademiledamöter	  samt	  akademiens	  verksamhet	  under	  
året	  som	  gåD.	  Utdelning	  av	  årets	  diplom	  i	  samarbete	  med	  
Sparbankss?>elsen	  Färs	  &	  Frosta,	  Vänföreningen	  samt	  
S?>elsen	  Sveriges	  bästa	  bord:	  Årets	  forsknings-‐/
innova1onsinsats	  inom	  gastronomin,	  Årets	  dryckesprofil	  i	  
Skåneland,	  	  Årets	  krog	  i	  Skåneland	  (Mårtenspriset),	  Årets	  
bu1k	  i	  Skåneland,	  Årets	  producent	  i	  Skåneland	  samt	  
Vänföreningens	  s1pendium.	  Härutöver	  kommer	  dessutom	  
eD	  hedersdiplom	  aD	  delas	  ut.	  

	  
19:30 	  HögMdsmålMd	  i	  Stora	  salen	  i	  form	  av	  fyra	  mellanräDer	  

representerande	  det	  moderna	  Skåneländska	  köket.	  
Årsfestens	  mål?d	  presenteras	  av	  kockarna	  MarMn	  Hansen	  
och	  Robert	  Nilsson	  samt	  en	  hemlig	  gäst.	  

	  
Mellanrä;	  nr	  1:	  Rökt	  stenbit	  med	  gravad	  kvabbsorom	  från	  
KaGegaG,	  pärlchampinjon	  och	  persiljerot.	  
	  	  
	  Mellanrä;	  nr	  2:	  Moussline	  på	  sej	  och	  ostron	  från	  KaGegaG,	  
äppeljuice,	  syrad	  slanggurka	  och	  havssalta	  sagogryn.	  

	  
	  Mellanrä;	  nr	  3:	  Bröst	  och	  sylta	  på	  kyckling	  från	  Borgeby,	  
enrisrökt	  purjolök,	  råstekt	  sallad,	  oxiderade	  äpplen	  och	  
harsyra.	  

	  
	  Mellanrä;	  nr	  4:	  NaGstekt	  lamm	  från	  Appeltorpet,	  rotselleri	  
från	  Virahill,	  kålskoG	  från	  Ugglarp,	  lök	  och	  hasselnöGer.	  

	  
	  Dryck:	  2012	  Vinho	  Verde,	  Quinta	  Da	  Palmirinha,	  Sousa	  
samt	  2013	  Tour	  des	  Dames,	  Badet	  Clément,	  Languedoc.	  

	  
21:30 	  Musikalisk	  underhållning	  med	  Fåfäng	  
	  

22:00 	  Mingeldessert	  med	  vin	  och	  kaffe	  
	  Mjölkchoklad	  mousse	  och	  salt	  kola,	  vaniljglass,	  
marshmallow,	  pekannöt,	  stekt	  vitchoklad	  och	  harsyra;	  
	  Blåbär	  från	  Halland,	  yoghurt	  från	  Vilhelmsdal,	  vanilj	  och	  
vilda	  blommor;	  
	  Vit	  choklad	  från	  Valrhona	  med	  fänkål	  från	  Åhus	  och	  Glass	  
på	  filmjölk	  från	  Vilhelmsdal.	  


