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Akademin hedrade både 
nya och gamla hallänningar 

Nästan grannar. Landshövding Lars-Erik Lövdén uppskattar 
stenugnsbagaren Sara Wennerström i Slöinge och köttupp
födaren Peter von Braun på Mostorp, som båda sätter 
Halland på matkartan. BM ROCER LARSSON 

HALLAND. Surdegsbröd 
från Slöinge är ett av 
de senaste stjärnskot
ten på Hallands kulina
riska himmel. Nu prisas 
Sara Wennerström av 
Hallands akademi för 
sitt populära stenugns-
bageri. 

För fyra år sedan hittade hon 
en gammal vedeldad sten-
ugn i uthuset t i l l familjens 
nya sommarställe i Slöinge. 
Det blev början t i l l en ovan
lig karriärväxling från Göte
borgs reklamvärld t i l l bage
ribranschen i Halland. 

Nyligen belönades Sara 
Wennerström och Solhaga 
stenugnsbageri av Skåne-
ländska gastronomiska aka
demin. Och nu får hon pris 
av Hallands akademi för sin 
förmåga att föra ett gammalt 
kulturarv vidare i modern 
form. 

-Jag är fantastiskt glad. 
Att efter bara två år få sitta 
här och höra de här fina or
den, säger Sara Wenner
ström efter att landshövding 
Lars-Erik Lövdén presenterat 
årets pristagare i går. 

Från Slöinge är det inte 
långt t i l l årets andra prista
gare inom livsmedelsbrans
chen, Peter von Braun på 
Mostorps gård. Han har se
dan 1980-talet byggt upp en 
stor djuruppfödning med lo
kalt slakteri och gårdsbutik. 
1 vintras k o m ett nytt t i l l 
skott i form av Hallands för
sta bisonoxar. 

- Hans arbete inom livsmed
elsproduktionen, bland an
nat med fokus på ekologi 
och miljö, bidrar t i l l att ut 
veckla den halländska lands

bygden, säger Lars-Erik Löv
dén. 

Äldst av årets pristagare är 
77-årige Roj Friberg i Veddi-
ge, välkänd konstnär både 
i och utom Sverige. 

Vissångarparet Henrik och 
Alexandra Murdock i Falken
berg belönas för sitt arbete 
med att främja och förnya 
viskonsten genom både egna 
visor och tolkningar av andra. 

Roj Fribergs kulturpris är 
på 50000 kronor, de övriga 
på 25000. 
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