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Grandiosa Sällskapet har skapat 
en egen hemsida, med uppdaterad 
information om våra arrange-
mang och verksamhet. Tidigare 

låg denna information på Grand 
Hotels hemsida, men lite svår att 
hitta. Nu kan du gå in på 
www.grandios.nu om du inte har 

medlemsbrevet tillgängligt eller 
vill se om det tillkommit några 
nyheter.
/Styrelsen 

GRANDSÅNG
BILJETTSLÄPP
10:e SEPTEMBER
Biljetterna till höstens GrandSång släpps kl. 07 måndagen den 10:e september i 
Grands reception. OBS: Endast för medlemmar! En biljett kan köpas per 
uppvisat medlemskort. Pris 395 kr / biljett

Söndagen den 7 oktober
GrandSång 
Stora Salen, 17.00

OKT
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Den 10 september släpps biljetterna till den 
39:e upplagan av GrandSång!
Denna gång kör vi under temat “Blommor och 
bin” vilket ju antyder botanik och zoologi i en 
korsbefruktande “kombo”. 
Visst minns vi Alma Cogan som på 60-talet 
sjöng sin in i våra hjärtan med “Birds and the 
bees” (f.ö. föregången av “ Tennessee Waltz”). 
Vidare nostalgiana: Det fanns en svensk 

version också – vem sjöng den?
Vi ser fram mot ännu en succéfylld seans och 
välkomnar er i första hand till biljettköp och 
platsbokning i Grands reception samt därpå 
med vältrimmade stämband och lustfylld 
allsångskänsla till Grands Stora sal söndagen 
den 7 oktober med början kl 17.
I priset ingår Gourmettallrik & vin.

Blommor & bin

Ha med medlemskortet!
Giltigt medlemskort ska alltid 
visas upp vid våra Kostcirklar 
eller när du köper biljett till 
våra arrangemang. Eftersom 
Grandiosa sällskapet 
glädjande nog har vuxit, 
är det numera endast våra 
medlemmar som kan köpa 

biljett till GrandSång och 
Vårutflykt samt ha tillträde 
till våra Kostcirklar. 

Efter betald medlemsavgift 
kan du hämta märket för 
2018 till det Grandiosa 
medlemskortet på något 
av våra arrangemang som 
Kostcirkel och GrandSång. 

Märket kan även hämtas i 
Grands reception. Observera att 
du ska ta med det gamla kortet 
om du varit medlem tidigare, 
du får enbart ett nytt årsmärke.

Kontakt med sällskapet sker 
enklast via epost: 
grandios@grandilund.se

MEDLEMSINFORMATION:



FLER 
KRYDDOR

Förra gången Lennart och Ma-
rie gästade Kostcirkeln blev det 
lapp på luckan, och flera fick 
besvikna vända i dörren. Nu 
kommer föreläsarna tillbaka 
med en fortsättning. Så här 
skrev vi förra gången:
Föreläsarna bjuder in till en 
läro rik resa i färg och smak! 
Kryddor och kryddväxter 
från hela världen presenteras; 
deras ursprung, historiska 
sammanhang, utseende, smak, 
doft, innehåll och användning. 

Lennart Engstrand och Marie 
Widén, båda tidigare intendent-
er på Botaniska trädgården i 
Lund och författare till boken 
“Kryddor och kryddväxter från 
hela världen”, har rest världen 
runt och nosat runt på mark-
nader och torg för att doku-
mentera all världens kryddor. 
Kända och okända, starka och 
milda, väldoftande och illa-
luktande. Till länder där inte 
ens teckenspråk räckt till för att 
räkna ut vad kryddan kan heta.

och fler äventyr med Lennart Engstrand och 
Marie Widén”, en självständig fortsättning 

på vårens föreläsning.
Söndagen den 16 september
KOSTCIRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00
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Arne Berge, skribent med 
mångårig erfarenhet av att göra 
forskning begriplig och Susan-
na Bill, ingenjör, matinspiratör 
och receptmakare är författarna 
bakom kok-och kunskapsboken 
Klok på Mat. Boken bygger på tio 
års forskning och kliniska studier 
om mat med sjukdomsförebyg-

gande effekter vid Lunds univer-
sitets Antidiabetic Food Centre. 
Forskningsresultaten presenteras 
som recept byggda på fem enkla 
koncept och ger läsaren en hållbar 
strategi för att ta hem forskningen 
till det egna köket och därmed 
uppnå ett friskare liv och en bättre 
fungerande hjärna.

Carl Jan Granqvist – krögare, 
vinkännare, TV-profil och ad-
jungerad professor i matkonst 
vid Norsk hotellhøgskole i 
Stavanger brinner för svenskt 
måltidskultur.

Han talar gärna om hur svensk 
mat och gastronomi har ut-
vecklas de senaste decennierna  
och som gjort Sverige till ett 
av världens absolut främsta 
måltidsländer. Men för inte så 
länge sedan kunde vårt land 
beskrivas som gastronomiskt 
underutvecklat. När vår franske 
importkung Karl XIV Johan 
anlände i början av 1800-talet 

mötte han ett bondfolk som 
åt ett obeskrivligt hopkok ur 
kökets enda gryta. Hundra år 
senare hade vi fått järnspisar, 
hotell och restauranger, men 
efter ett skakigt halvsekel av re-
striktioner, ransoneringar och 
två världskrig låg matkulturen 
åter i träda. Under 1960-talets 
högkonjunktur började in-
tresset sakta växa, och måltiden 
utvecklades från ett intagande 
av födoämnen till en allt mer 
spännande upplevelse. Idag 
anländer läckergommar från 
världens alla hörn för att upple-
va vårt kök. Hur kunde det gå 
så fort?

Foto: Maria Dahlin

Det svenska måltidsundret: 
FRÅN GASTRONOMISKT U-LAND
TILL VÄRLDSTOPP

KLOK 
PÅ MAT Arne Berge & Susanna Bill

2018

GRAND I O S AS Ä L L S K A P E T

Arrangemangen är bara för medlemmar
Grandiosa sällskapets arrangemang är bara öppna för medlemmar. Antalet medlemmar är begränsat til 750. 
Då vi nu nått denna siffra har kölista börjat tillämpas.  Medlemsavgiften är liksom tidigare 100:- för en person. 
Med vår populära make/make/samborabatt betalar man endast 150:- för två på samma adress. BG 5822-1151 
eller PG 1832577-9. Glöm inte att ange namn! Nya medlemmar meddelar namn, post- samt e-postadress till 
räntmästare Christer Smith på christer@setton.se. Hit mailas även adressändringar. 

Söndagen den 21 oktober
KOSTCIRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00
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Söndagen den 18 november
KOSTCIRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00

NOV
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NYHETER FRÅN GRAND HOTEL
ERBJUDANDEN OCH NYTTIGHETER FÖR GRANDIOSA SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR l SEPTEMBER  2018

9 oktober  
PROVA ETT MOGET VIN
Från kl. 17.30. Pris från 100 

kr/glaset.
Grands berömda vinkällare är fylld 
av kvalitetsflaskor som fått lagras i 
minst 20 år. Den här aftonen serverar 
vi mogna viner vilka du har möjlighet 
att beställa glasvis. Om du samtidigt 
vill njuta av något gott att äta från 
matsalens eller bistrons menyer är 
bordsbokning att rekommendera.

FÖR HELA GRAND HOTELS SPÄCKADE PROGRAM, SENASTE NYTT OCH KONTAKTUPPGIFTER SE WWW.GRANDILUND.SE

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Grandiosa Sällskapet ska man naturligtvis ha en del goda 

förmåner. Varje medlem (+ en gäst) kan åtnjuta följande 
mot uppvisande av giltigt medlemskort:

Grands Grandiosa räksmörgås
På ljust eller mörkt surdegsbröd och ett glas av vårt husvin.

Lilla smörgåsen Ord. pris 232 kr.  Grandiosapris: 195 kr
Stora smörgåsen Ord. pris 272 kr.  Grandiosapris: 230 kr

Boende på Grand
Gäller för släkt och vänner och ett rum per medlem.
 10 % rabatt vid bokning av rum i mån av plats.

Grand Deli
Njut av härliga gryträtter från Grand Deli.
Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du 10 % rabatt på dessa. 
Ord.pris: 95 kr  Grandiosapris: 85 kr

19-20 oktober  
SJÖMAGASINET
Gästspel från Sjömagasinet, 

Göteborg. Vi sätter oss till bords. kl. 
19.00. Pris 895 kr. Boka bord.
Ulf Wagner och Gustav Trägårdh 
ingår i den absolutatoppen av svensk 
kockelit och deras restaurang Sjö
magasinet är Göteborgs stora stolthet 
när det kommer till fisk och skaldjur. 
Om du älskar fisk i allmänhet och 
skaldjur i synnerhet är detta med 
andra ord gästspelet för dig.

3 november
GRAND SOUL & JAZZ-
Hela Grand svänger under 

en helkväll. Musik, mat och mycket 
glädje utlovas när tre scener intas av 
flertalet artister. Lär mer på 
www.grandjazz.se.

AVSÄNDARE: GRANDIOSA SÄLLSKAPET
BOX 1136, 221 04 LUND

Grand Deli förenklar din vardag
När Grand Hotels alldeles egen delibutik slog upp 
dörrarna på Klostergatan år 2010 var det med 
inspiration från städer som New York och Lon-
don. Ingen annanstans i Sverige fanns en liknande 
butik med ett så varierat utbud av färdiglagad 
mat i toppklass, dessutom med delikatesser, oljor, 
kryddor, godis och kökstillbehör.

Åtta år senare tycker vi på Grand fortfarande att 
vår delibutik är unik i sitt slag och vi hoppas att 

alla medlemmar av Grandiosa Sällskapet känner 
sig varmt välkomna in. Mot uppvisande av giltigt 
medlemskort erhålls 10% rabatt på alla färdiglagade 
rätter, sallader och varm gryta/soppa.

Bakom disken är det Helena Riddargrip som står 
för service kock Christopher van Duivenbode ser 
varje dag till så att butikshyllorna fylls med delika-
ta rätter direkt från Grandköket. Idén är enkel – 
Grand Deli förenklar för dig där hemma.
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