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NÖDINGE. Årets 
avslutande sopplunch 
lockade rekordmånga 
besökare.

Chokladprovning och 
premiärsmakning av 
årets julöl tycktes att-
rahera företagarna.

Smaklökarna blev 
tänjda till bristnings-
gränsen!

Det var gourmettouch över 
onsdagens förtagarträff på 
Backa Säteri. Inte nog med 
att krögaren Jessica Johans-
son bjöd på en utomordent-
lig god soppa, dessutom fick 
gästerna anledning att smaka 
årets julbrygd från Ahlafors 
Bryggerier och senare även 
avnjuta chokladprovning 
med Emanuel Andrén från 
Ganache AB i Lilla Edet.

Swedbank stod som pro-
gramvärd för 2009 års sista 
sopplunch. Gunilla Hog-
edal hade nöjet att hälsa 
Lars-Ove Hellman väl-
kommen för ett berätta om 
Golfbyn Backa Säteri.

– Till vardags är jag vd 
för kommunens fastighets-
bolag Alebyggen, men i det 
här fallet företräder jag Ale 

Exploatering. Ale Exploa-
tering är ett dotter-

bolag som ägs av 
A l e b y g g e n 
och Peab, 

förklarade Hellman i sitt 
inledningsanförande.

Lunchgästerna fick en his-
torisk redogörelse om Backa 
Säteri, från tidigt 1700-tal 
fram till idag. 

Exploatera bostäder
– 1920 förvärvades säteriet av 
Denofa, en förkortning för 
De norska fabrikerna. På 60-
talet köptes området av dåva-
rande Nödinge kommun med 
syftet att exploatera bostäder, 
lägenheter och flerfamiljs-
hus. Det kom aldrig till stånd 
utan marken utarrenderades 
till jordbruksändamål, berät-
tade Hellman och fortsatte:

– I slutet av 80-talet antogs 
en detaljplan med avsikt att 
förverkliga de tidigare pla-
nerna för bostadsbebyggelse. 
1989 bildades konsortiet Ale 
Exploatering. Det skedde en 
offensiv satsning genom att 
öka antalet bostäder, låta Ale 
Torg växa upp och grundan-

det av Ale gym-
nasium. Det 
var tre delar i 
förnyelsen av 
Nödinge som 
tätort.

L i l l b a c k a 
växte fram 
under åren 1995-98, men då 
det ansågs behövas något mer 
för att locka nya invånare till 
Nödinge kläcktes idén om en 
golfby.

– Det finns inte många 
områden av den här storle-
ken som kan erbjuda gång-
avstånd till golfbanan. För 
någon vecka sedan tecknades 
ett samverkansavtal mellan 
Ale kommun och Orkla-kon-
cernen som möjliggör en 18-
hålsbana i framtiden. Det är 
tydligen vad golfarna kräver, 
avslutade Hellman.

Kulinarisk upplevelse
Chokladprovningen med 
Emanuel Andrén blev en 
kulinarisk upplevelse. 1868 
grundade Emanuels farmors 
farfar Andréns Konditori i 
Lilla Edet. Sedan ett par år 
tillbaka är det emellertid fär-
digbakat i lokalerna, numera 
är det framställning av chok-
lad och marmelad som gäller. 
Emanuels färdigheter inom 
detta gebit har blivit vida 
känt. Chokladpraliner från 
produktionsanläggningen i 
Lilla Edet förkommer med 

jämna mellanrum när kunga-
familjen bjuder in till fest och 
gästerna på Grammisgalan 
har också fått smaka Andréns 
godsaker.

– Ät lite grann och njut, 
uppmanade Emanuel när 
tallriken med choklad serve-
rades.

– De allra flesta av er har 
säkert en positiv erfarenhet 
av choklad. Det är en rolig 
produkt att arbeta med. Den 
går att skulptera, använda i 
matlagning, förädla i form av 
praliner eller bara äta. Ljus, 

mörk, tryffel eller pralin är 
en smaksak, sade Emanuel 
som lät visa ett axplock ur sitt 
digra sortiment av choklad 
och marmelad.

Nästa års första sopp-
lunch i Ale Företagsforums 
regi äger rum onsdagen den 
27 januari. Programvärd är 
Handelsbanken och platsen 
Ale Elförenings kontor i Ala-
fors.

Smakrik sopplunch på Backa Säteri
– Njutbar chokladprovning med Emanuel Andrén
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Emanuel Andrén, som driver Ganache AB i 
Lilla Edet, bjöd på en uppskattad chokladprov-
ning i samband med onsdagens sopplunch på 
Backa Säteri i Nödinge.

Lena Gillholm på Handelsbanken lät sig väl smaka av prali-
nerna som serverades.

Lars-Ove Hellman representerade Ale Ex-
ploatering och berättade om Golfbyn Backa 
Säteri.

Sunes och Familjen 
Anderssons sjuka jul!


