
den perfekta  
julgåvan från

Gäsene Mejeri

           GJORD PÅ SVENSK MJÖLK   

17%
mager ost. smakrik

med något pepprig och
nötig karaktär.  

lång, tydlig eftersmak.

Lagrad från 11 mån. 
Pepprig med nötig karaktär  

och lång tydlig eftersmak 
1 kg 95:-

gäsene

26%

           GJORD PÅ SVENSK MJÖLK   

mild, gräddig och  
smakrik ost. nötig  
karaktär med tydlig 
sälta och frisk syra.

 

 

 

gäsene

           GJORD PÅ SVENSK MJÖLK   

31%
smakrik ost med väl

utvecklad karaktär.
mogen med tydliga syror 
och sälta. rik eftersmak.

           GJORD PÅ SVENSK MJÖLK   

34%
fyllig, mustig smak  

med pepprig, nötig  
karaktär. tydlig smörig-
het, syrlighet och sälta.
lång, uttalad eftersmak.
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100%

Coat

-
-

41 mm / 2000 pcs

CMYK

cutting line

 

JULSPECIAL

PRO
DUCERAD LOKALT PÅ DEN GODA MJÖLKEN FRÅN TRAKTEN KRING LJUNG I VÄSTERGÖTLAND, FÖR RIK SMAK O

CH M
ER K

ARAKTÄ
R.

gäsene

juletid är dryck och  
mat, snön därute yra.

lägg en skiva på ditt fat, 
med en god arom och  

tydlig syra.

           GJORD PÅ SVENSK MJÖLK   

34%

Lagrad från 6 mån. 
Fyllig och mustig smak. Tydlig 

smörig syrlighet och sälta.  
1 kg 90:-

Lagrad från 3 mån.  
Mogen med tydliga syror och 

sälta. Rik eftersmak. 
1 kg 90:-

Vaxad och lagrad från 11 mån. 
Krämig, nästan gräddig och  

lena toner med både  
syrlighet och sälta. 

1 kg 109:-

Lagrad från 8 mån.  
Krämig ost med smörig  

syrlighet och sälta.  
1 kg 95:-

Vaxad och lagrad från 22 mån.  
En fullt utvecklad delikatessost 

med en kraftfull smak.  
1 kg 120:-

Lagrad från 12 mån. 
Mild, gräddig och smakrik ost. Nötig 

karaktär med tydlig sälta och frisk syra. 
I kg 90:- / 2 kg 165:-

Lagrad från 11 mån.  
Smakrik ost med  

väl utvecklad karaktär.  
I kg 99:- / 2 kg 180:-

Plocka ihop din egen jullåda med 1-4 kg ost.  
Paketeras i en elegant svart låda med en osthyvel. (Alla priser är exkl. 12% moms.)  

Vid köp av fler än 40 lådor eller vid beställning före 15 nov, lämnar vi 5 % rabatt.  
God Jul! 

Hanna, Charlotte & Moa
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nyhet



Słora jullådan
julost 31 %
1 kg vaxad & lagrad från 22 mån 

julgrädd 34 % 
1 kg lagrad från 8 mån

vitlöksost  26 % 
250 g från Gäsene Mejeri

lingonknäcke 
150 g från Knäck & Bräck i Falköping

fudge 
100 g från Alboga Choklad i Alboga

marmelad 
212 ml från Stockuts i Tidaholm

osthyvel

julspecial 34 %
1 kg vaxad & lagrad ost från 11 mån

bondmoran 31 % 
1 kg lagrad ost från 11 mån

hushållsost 26 % 
1 kg lagrad ost från 12 mån

mandelskorpor 
240 g från Brevé i Kungälv

osthyvel

lilla jullådan399:-exkl. moms

369:-exkl. moms

stora jullådan


