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Viltinspirerat julbord med egen
vildsvinsjulskinka och annat gott
Nu är det hög tid att boka in
Eriksbergs viltinspirerade
julbord som i fjol blev en stor
succé.
På Eriksberg är vi stolta över att
få arbeta med vad hägnet har att
erbjuda. I gårdens slakteri tar vi
tillvara på köttet som sedan tillagas
med omsorg i våra restauranger.
På julbordet dukar vi upp Eriksbergs egen vildsvinsjulskinka,
viltköttbullar, rökta viltprodukter
och mycket annat gott. Naturligtvis finns även flera sorter av sillinläggningar och lax. Så långt som
möjligt är allt som serveras tillagat
från grunden med smaker och
dofter av julen som inspiration.

På det viltinspirerade julbordet serveras naturligtvis vildsvinsjulskinka och andra goda viltprodukter från Eriksberg.
Pris 850 kronor inklusive glögg,
viltinspirerat julbord, kaffe och
julshow.

Eriksbergs viltinspirerade
julbord serveras måndag till
torsdag 26 november till 20
december från klockan 18.00.
Pris 545 kronor per person
inklusive glögg, viltinspirerat
julbord och kaffe.
Vi erbjuder i år även En magisk jul på Eriksberg med Johan
Ståhl som blev tvåa i VM i trolleri, Berth Idoffs och tvillingarna

Klara och Johanna. Julshowen
har premiär den 23 november
och visas varje fredag och lördag
fram till den 22 december.

Vid våra julbord som serveras
på söndagar underhåller Four
Tunes. Pris 575 kronor inklusive
glögg, viltinspirerat julbord, kaffe
och underhållning.
För att boka och mer information tel 0454-56 43 80 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu

Unik tvillingfödsel på Eriksberg
En av Eriksbergs visenter har
fått tvillingar. Det är mycket
ovanligt bland visenter.
– Jag har arbetat här sedan
2001 och har aldrig varit med
om en tvillingfödsel tidigare,
säger Per-Arne Olsson, vd på
Eriksberg. Vad jag vet finns
det bara fyra dokumenterade
fall i hela världen.
Det var för knappt två månader
sedan som tvillingarna föddes, två kvigkalvar. De går nu
tillsammans med den övriga
visentflocken som är 46 till
antalet. Det är världens största
avelsbesättning som finns i
hägn och lever i så nära naturliga förhållanden som det bara
är möjligt.
– Eftersom de rör sig på ett
stort område ville vi dokumentera att det var tvillingar innan
vi gick ut med nyheten, säger
Per-Arne Olsson.
Har fotograferat och filmat
Personal från Eriksberg och
Tommy Svensson, koordinator
för avelsarbetet i Skandinavien,
har följt kon och kalvarna sedan
födseln och dokumenterat de-

Dubbel glädje. Förutom den unika tvillingfödseln på Eriksberg är
också antalet visentkalvar rekord. Hittills har nio fötts under året.

ras beteende.
– Vi kan konstatera att de
bara diar en ko och hon verkar ha tillräckligt med mjölk till
båda kalvarna, säger Tommy
Svensson. Det är ovanligt med
tvillingfödsel överhuvud taget,
dessutom är det extremt ovanligt att kon tar hand om bägge
kalvarna.
– Det finns inte registrerat att
bägge kalvarna har överlevt till
vuxen ålder.

Rekord i antal födslar
– Eftersom både kon och kalvarna har gott hull har vi väldigt
goda förhoppningar om att
dessa ska klara sig, säger PerArne Olsson. De har dessutom
börjat äta annan föda nu.
Hittills i år har nio kalvar fötts
på Eriksberg vilket är rekord,
eftersom så många kalvar aldrig
tidigare har fötts i hägnet under
de 34 år som visenterna har
funnits här.

Vinnarbilden i Eriksbergs fototävling
Tack alla som har varit med i
vår fototävling under sommaren och skickat in massor av
fina bilder.
Vi har nu utsett det vinnande bidraget och det är Daniel Ohlsson
som har tagit en ögonblicksbild
på en kronhjort, se bilden här till
höger.
Grattis säger vi till Daniel
Ohlsson som vinner ett viltinspirerat julbord på Eriksberg för två
personer.

Dags för talanger att mötas igen
i tävlingen Med rötterna i Skoog
I Halv åtta hos mig lagade de
mat i tv inför hela svenska
folket och kom på delad förstaplats. Nu ska de laga mat
inför besökarna på Eriksbergs
julmarknad och en inbjuden
jury. Allt medan Helge Skoog
kommenterar.

Inbjuden jury
Varmrätten med tillbehör presenteras för en inbjuden jury som bedömer tallrikarna efter kriterierna
utseende, smak och kreativitet.
Den som får flest röster under

Ann Jonasson och Mikael Böös
var två av fyra som fick visa upp
sina mattalanger i det populära
tv-programmet Halv åtta hos mig,
när det spelades in i Karlshamn.
Slutade oavgjort
De fick lika många poäng i tv-programmet. Nu ska Eriksberg låta
Ann Jonasson och Mikael Böös
mötas igen i mattävlingen Med
rötterna i Skoog, som genomförs
under julmarknaden den 15 och
16 december.
Tävlingen består i att göra en
varmrätt på viltkött från Eriksberg. Under lättsamma förhållanden guidar Helge Skoog mattalangerna under 45 till 60 minuters
matlagning.

båda dagarna utses till vinnare.
– De tävlande kommer att få
god tid på sig att planera och
provlaga sina recept, berättar
Jens Stjernkvist, sälj- och eventansvarig på Eriksberg.
Båda talangernas recept kommer efter tävlingen att delas ut
till alla som önskar.
Mat i fokus
Eriksbergs julmarknad inriktar
sig i år på en riktigt bra matmarknad samt gediget hantverk.
Förutom tävlingen Med rötter i Skoog kommer Eriksbergs
souschef Mikael Olsson att laga
mat medan han ger tips och råd
om hantering och tillagning av
viltkött.

Helge Skoog ska åter kommentera
talangerna som kom på en delad
förstaplats i Halv åtta hos mig när
det sändes från Karlshamn.

Viltinspirerad julbuffé
För den som vill äta gott serveras under julmarknaden en
viltinspirerad julbuffé till klockan
15.00 på lördagen och till
klockan 17.00 på söndagen.
Pris 295 kr/person. Grupper
över tio personer bör förboka.

Evenemangskalender för Eriksberg
• 9-11 november: Gåsmiddag. Pris
495 kr/person. Den 9 november
från kl 18.00. Den 10 november
fullbokat. Den 11 november, Fars
dag, ankomst mellan 13.00 och
15.00.
• 14 november: Winemakers dinner. Pris 650 kr/per person inklusive välkomstdrink, tre rätters Best

of meny samt viner och presentation av Elena Pasquazzo från Mezzacorona, Italien.
• 23 november-22 december,
serverar vi viltinspirerat julbord.
Fredagar och lördagar julshow.
• 15-16 december: Julmarknad
• 31 december: Nyårssupé. Pris

1 450 kr/person. Vi hämtar och
lämnar med buss i Karlshamn.
Köp ett presentkort på en upplevelse, det är en uppskattad
present. Tänk att få till exempel en visentvandring eller en
Upplevelsemeny i julklapp. Ni
kan även köpa viltjullådor med
produkter från Eriksberg.

Vill ni inte ha vårt nyhetsbrev, skicka e-post till info@eriksberg.nu
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