
15NYHETER ●Østlendingen Onsdag 30. OktOber 2013

● Klart for Hamars første lutefiskfestival   ● Venter fire fulle restauranter

Laget eget lutefiskøl
I kveld starter histo-
riens første lutefisk-
festival i Hamar. Og 
festivalen har fått sitt 
eget lutefiskøl.
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908 82 098

Lutefiskfestivalen i Hamar 
blir sparket i gang i kveld 
med rorbuaften med tid-

ligere ordfører Einar Busterud 
som «rormann».

Lutefiskmåltidet skal he-
dres. Fram til lørdag skal det 
serveres lutefisktallerkener for 
over 800 festivaldeltakere på 
Hamarstua, Pepperkværna, 
Stallgården/Big Horn og Victo-
riahaven. 

Ikke mektig
Og i forrige uke kom overras-
kelsen: Atna Øl har i samarbeid 
med Lutefiskfestivalen laget et 
eget «Øl til lutefisk» – som av 
minibryggeriet betegnes som 

«et lyst ale, med assosiasjon til 
bjørk og lut av aske».

– Å komponere et godt øl 
som passer til lutfisk er kom-
plisert, for det er ikke bare fis-
ken men skal ta hensyn til. 
Også tilbehøret er viktig når 
det gjelder å finne fram til rett 
smak. Utfordrende, for når det 
kommer til lutefisk er egentlig 
alt lov, sier kokk og matformid-
ler Charlotte Mohn Gaustad:

– Jeg er opptatt av at smaken 
på ølet ikke skulle være for 
tungt og bastant, og ikke for 
mektig. Man skal kunne kom-
binere måltidet med en flaske 
øl og litt akevitt til. 

Hun har sammen med Kjetil 
Holen fra fiskebutikken Knut-
stad & Holen kommet med inn-
spill og faglig bistand overfor 
Atna Øl gjennom hele proses-
sen med å komme fram til ølet.

Daglig leder Sverre Oskar 
Øverby er glad for innspillene 

fra festivalens fagpersoner:
– Å lage øl til festivalen var et 

oppdrag helt i vår ånd, i og med 
at vi ønsker å gå i en retning der 
vi lager flere øltyper spesialtil-
passet norsk tradisjonsmat.

– Og hadde det ikke vært for 
lutfisken, så hadde det kanskje 
ikke vært noe Atna Øl. For det 
var nettopp over et hyggelig lu-
tefiskmåltid at ideen om å 
brygge øl på Atna ble født.

Ølet skal selges på de fire fes-
tivalrestaurantene, på Gregers 
og på CC Hamar. I tillegg til et 
utsalgssted i Trondheim.

Johansen kommer
– Flere spisesteder har den sis-
te tiden ytret ønske om å bli 
med på festivalen. Det hadde 
vært fristende å si ja til alt, men 
vi må begrense oss litt det før-
ste året, sier festivalens daglige 
leder Oddvar Hemsøe.

I tillegg til mat blir det inn-
slag på Gravdahl og Gregers 
med: Jahn Otto Johansen, 
Halvor Heuch (Arcus), Petter 
Nome (Bryggeri- og drikkeva-
reforeningen), Kjetil Holen, 
Knut Faldbakken, Tor Karseth. 
Jan Erik Vold, Kåre Virud, Kåre 
Spon Danseorkester, Hedemar-
kens Sønner og The Real Funk-
book.

RETT SMAK: «Øl til lutefisk» er det offisielle «samarbeidsølet» mellom lutefiskfestivalen og atna Øl, – et øl som er lutefiskfestivalen verdig, sier daglig leder hos atna Øl as, sverre 
Oskar Øverby, styreleder Per-arne lennart Davidson, lutefiskfestivalens daglige leder Oddvar Hemsøe og kokk og matformidler Charlotte Mohn Gaustad.   FoTo: Jo E. BRENdEN
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litt det første året
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daglig leder Lutefiskfestivalen

!

ELSKER LUTEFISK: Kokk og matformidler Charlotte Mohn Gaustad 
liker lutefisken servert på «enklest mulig vis».

IKKE MEKTIG: Ølbryggeren har satset på et lutefiskøl som ikke skal 
være for mettende til et festlig lutefiskmåltid. 


