Raska fötter sprungit tripp tripp tripp
Hällt upp snaps i glaset dripp dripp dripp
Till din ära gamle vän
Samlas vi i år igen
För det har vi lovat
Ät den goda maten mums mums mums
Titta djupt i glaset plums plums plums
Lindahls minne lever kvar
Gott om medel fonden har
För det har vi lovat
Arvingar & gäster skål skål skål
Ge nu magen vad den tål tål tål
Skål för Ivars Liebesmahl (Drick snaps)
Må glädje fylla denna sal
För det har vi lovat

”…och äga herrar officerare att förfoga över sagda
dem tillkommande årliga avkastning för en eller
flera festligheter…”

Den 70:e Lindahlsmiddagen
3 november 2012

Menu

1950-talet

Räk- och löjromskanapé

Industrin gick på högvarv under efterkrigstiden. Sverige blev rikare,
välfärden byggdes upp och svenskarna fick bättre levnadsstandard.
Elvis får sitt stora genombrott med rockmusiken.
Vladimir Putin, Angela Merkel och Tony Blair föds.

Svartsoppa med gåslever
Helstekt gås med klassiska tillbehör
Ostbricka (Brie de Meaux, Stilton, Lagrad gouda från Jokkmokk),
serveras med inkokta fikon

1950:
1953:

Skogsbärskompott med vanilj- och citrongrädde

Röding, salami, äggröra

1955:
1956:
1957:

Vins

1958:

Castellane Brut
Trimbach Riesling, Aalborgs Taffelakvavit
Peninsula, Palo Cortado
Beaune du Chateau Premiere Cru
Graham’s Late Bottled Vintage
Moscatel de Setúbal
Konjak, whiskey, punsch

Koreakriget inleds.
Sverige vinner Hockey-VM i Schweiz,
Josef Stalin avlider och
Koreakriget avslutas (genom vapenvila)
Första svenska cherterresan till Mallorca.
Ungernrevolten
Norrbottens Pansarbataljon, P5, sätts upp i Boden.
Sverige vinner Hockey-VM, igen.
Sverige tar silver i Fotbolls-VM på hemmaplan.

Mat och dryck
Gräddfilen lanseras och blir snabbt populär runt om i landet.
Precis som chokladdrycken Pucko, vilken lanseras av Arla 1954.
Färsk svartsoppa fanns givetvis att köpa i alla mataffärer.
En av de stora nyheterna i hemmen var frysskåpet,
och därigenom möjligheten att bjuda på hemmagjord glass.
Skaldjur ansågs vara en delikatess och serverades främst på finare
bjudningar. Detsamma gällde för exotiska bär och frukter.

