Gravad lax enligt Smålands Gille i Uppsala
12 – 20 portioner
3 kg lax med skinn
(ska ha varit fryst i minst 2 dygn)
2,25 dl salt
2,25 dl strösocker
ca 1,5 msk grovstött vitpeppar
minst 3 dl hackad dill
Tina och filea laxen och ta bort alla småben.
Blanda salt, socker och peppar. Gnid in filéerna med blandningen.
Lägg en tredjedel av dillen på ena skinnsidan, en tredjedel på ena
köttsidan och lägg den andra köttsidan emot och den resterande
tredjedelen på den andra skinnsidan.
Lägg detta i en lämplig form eller i dubbla plastpåsar.
Låt stå i kylen i 1,5 – 2 dygn. Vänd laxen minst en gång.
Hovmästarsås
6 msk senap varav en tredjedel osötad senap
6 msk strösocker
6 msk röd- eller vitvinsvinäger
3 dl rapsolja
3 krm nymalen vitpeppar
6 krm salt
3 msk finhackad dill
Blanda senap, socker och vinäger. Tillsätt olja lite i taget. Smaka av
med salt och peppar och rör ner dillen. Ställ kallt.
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Välkomstdrink
Mousserande vin / Cider
MENY
Gravad lax
Dillstuvad potatis med senapssmak
Hembakad ostkaka, klarbärssylt och vispgrädde
Kaffe / te
Vin, öl/vatten
Vid kaffet berättar arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay, om
utgrävningarna i Sandbyborg på Ölands ostkust.

Ostkakans lov

Flickorna i Småland

Mel. Vi gå över daggstänkta berg ...
Go´ vänner nu nalkas den stund vid vårt bord
då kring ska bjudas ostkakan så rund, var så god
: , : Ja, det är denna kaka vi i Småland brukar baka
vår ostkaka präktig och rund hemmagjord : , :
När ostkakan nu bäres in, stor och stinn´
då ljusnar säkert genast minen din och ditt sinn´
: , : Och tänk vad den ska smaka, för plockad är vår kaka
av töser från hembygden din - din och min : , :
De plockat och knogat med flit fingrar små
så ta nu och lägg för dig en stor bit eller två.
: , : Och låt er alla smaka av Smålandsbygdens kaka
Och svälj både sorger och split - passa på : , :

Smålandssången
Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja
Känner du hemmet från barndomens år?
Näckrosor gunga på skogssjöars bölja
Taltrasten sjunger i jublande vår.
Småland är namnet på landet det kära
Släkten där fostras till vilja och tro
Tro att de steniga tegar må bära
Skördar som skänka åt ålderdom ro.
Sjöarna glittrar i sommarens dagar
Glittra och blänka likt stjärnorna i fall
Furorna susa i ensliga hagar
Sprida sin vällukt av solsken och tall
Småland är namnet på landet det kära
Minnes du hemmet från barndomens år?
Skogarnas doft av linnéa, den kära
Taltrastens toner i jublande vår.

På lingonröda tuvor och på villande mo
Där furuskogen susar sussilull och sussilo
Där kan man se dem en och en
Och stundom två och två
På lingonröda tuvor komma dansande på tå
Det är flickorna i Småland
Det är flickorna från mon,
Det är flickorna som vallmoblom
Och lilja och pion
Ja det är flickorna i Småland
Sussilull och sussilo
Som går vallande och trallande på villande mo.
Och går du ut på vägarna du gångande sven,
Ja, går du ur i världen för att söka dig en vän,
Och frågar du och spörjer sussilull och sussilo
Var månn i hela världen de bästa flickor bo.
Det är flickorna i Småland…..
Och vänder du dig spörjande att få den gåtan löst
Och vänder du dig sörjande mot väster och mot öst,
Då skall du höra vinden susilull och sussilo
Dig svara var i världen de bästa flickor bo

