
UPPLEV ETT ÄKTA
ÅLAGILLE I ÅHUS.

”Ett äkta Ålagille kan bara upplevas i Ålabod utmed Ålagilleskusten mellan Åhus och Yngsjö.
Annars är det bara ett vanligt kalas med ål.” Allt enligt Ålakademin.



”Ett äkta Ålagille kan bara upplevas i 
Ålabod utmed Ålagilleskusten mellan 
Åhus och Yngsjö. Annars är det bara et 
vanligt kalas med ål.” Allt enligt Ålaka-
demin.
  Ett ålagille i Täppetboden är en unik 
upplevelse. Det börjar med att vi vand-
rar ner till boden med lyktor i handen. 
Väl på plats berättar Ålakungen den 
sanna historien om den mytomspunna 
ålen och om den mystiska kustremsan 
mellan Åhus och Yngsjö.



I Täppetboden har har lejekarlarna du-
kat upp till gille. I stearinljusens sken hör 
vi tonerna av dragspel. Så sakteligen 
sätter vi oss till bords för att uppleva ett 
äkta Ålagille. Dofterna, ljuset, musiken, 
historierna och inte minst maten. En 
upplevelse utöver det vanliga.



Hela dagen har Ålafiskaren och hans 
lejekarlar arbetat i boden. De har rögat, 
stekt, kokt och fejat för att få allt klart. 
Maten, miljön och stämningen.



Att beskriva stämmingen är en omöjlig 
uppgift. Allt måste upplevas på plats.



Tommy tittar till röken
inför kvällens gille.



ETT ÄKTA ÅLAGILLE
Ett äkta Ålagille består av flera olika
ålrätter som givetvis också skall intagas i 
rätt ordning.

En liten Åhus-bitter

Rögad Ål
Ålasoppa
Kokt Ål
Stekt Ål
Luad Ål

Skånsk Äpplekaga
& kaffe.

Alla våra ålarätter serveras med både 
varma och kalla tillbehör, allt enligt ge-
nuina traditioner. Vi sköljer ner maten med 
öl, vår egen kryddade bäsk och förstås 
lite av Åhus hemmagjorda.

BRÖDERNA SVENSSON fiskar själva ål 
till våra gillen. Dels på Täppetstranden, 
och även i släktboden Friseboda söder om 
Åhus. Ålafisket pågår ifrån mitten av juli 
då det första ålamörkret innfaller, tills mit-
ten av november, när det är dags för gås.

Ålen fångas i ålahommor på sin mystiska 
vandring till Sargassohavet. Ålen är en av 
de få arter som fortfarande har hemlighe-
ter för människan. Inget vet helt säkert hur 
ålen lever och vandrar. Men vi vet att den 
varje år passerar Åhus och Ålakusten.
Det är då vi ställer med ålagille. Och 
därför är det bara här du kan uppleva ett 
äkta ålagille.

Gillesgänget 
bödar hommar.

Dags att ta upp 
sumpen.

Tommy & Bosse 
rensar ål till 
kvällens gille.

Mats drar in 
hommebåten till 
stranden.

Gunillas traktor.
Den fick hon i 
bröllopspresent...



Äkta Ålagille i Åhus.
Hotel ÅhusStrand, Täppet, Åhus. 044-28 93 00 www.ahusstrand.com www.alagille.com
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