Ola, 29, tog priset – åt
plankstek nr 1 miljon!
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Ola Jacobsson från Simrishamn serverades den miljonte planksteken och fick ett presentkort som
varar ett helt år av krögaren Marco Allendes.
Foto: ULF RYD

MALMÖ. Det blev muraren Ola Jacobsson, 29, från Simrishamn som
råkade beställa den miljonte planksteken på restaurang Mando i Malmö.
– Och nyss vann jag 4000 kronor på kasinot. Det här är en bra dag, säger
Ola.
Det tog 40 år att nå miljonen från det att beställningarna började räknas
1974. Och 30 000 kor har gått åt.

Claes Carlson

Plankstek nummer en miljon!
Foto: ULF RYD

Krögaren Marco Allendes är förstås stolt över prestationen. På restaurangens
webbsida har gästerna kunnat följa hur räkneverket tickat fram mot dagen P
som i plankstek.
Exakt klockan 16.52 på lördagen var det dags. Ola Jacobsson hade bänkat sig
med sitt kompisgäng från Simrishamn. Killarna hade först varit och handlat öl i
Helsingör och sedan spelat på automaterna på kasinot i Malmö.
Och eftersom Ola hade vunnit var de på riktigt bra humör.
Flera i sällskapet beställde plankor men bara en av dem kunde bli vinnaren.
Det blev Ola som fick specialplankan med fyrverkeri, en präktig blomsterkvast –
och ett presentkort på en plankstek om dagen ett år framåt.

Visste ingenting
Ola är inte precis någon stamgäst men räknar på rak arm ut att han varit på
restaurangen fem gånger tidigare.
– Ingen av oss visste något om den här tävlingen, säger han.
– Vi ville bara gå till ställe där vi visste att de hade god mat.
Ola kommer förstås inte att kunna åka till Malmö och äta stup i kvarten. Men
vinsten kan komma till god nytta ändå.
– Du får gärna låna ut kortet till dina kompisar, förklarar Marco Allendes för
honom.
– Vem som än använder kortet så gäller det en gång per dag i 365 dagar.
För att vara extra juste bjuder krögaren hela kompisgänget på maten de just
fått in.
Här är lite fler siffror om matrekordet:
•Krogen har räknat ut att en miljon plankor skulle räcka hela vägen till Berlin
om man la dem efter varandra.
•Om varje köttbit väger 250 gram blir det 250 ton oxkött som har gått åt. (Fast
det finns en mindre variant på 130 gram.)
•Eftersom varje ko bara ger åtta kilo ryggbiff krävs det 31 250 kossor för att
producera köttet.
•I början kostade planksteken 38 kronor. I dag får du lägga på ytterligare 200.
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