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Story Gäsene Mejeri

Närproducerat sedan 1931.
Det finns många olika definitioner av vad närproducerat  
egentligen är. För oss är det enkelt. Ända sedan mejeriets start 
har vi gjort ost på mjölk från våra egna gårdar i Gäsene härad 
i trakten kring Ljung. Vår mjölk behöver därför aldrig köras 
längre än 25 minuter från gård till mejeriet. Det är vad vi på 
Gäsene Mejeri kallar närproducerat.

80 års historia av ost och sunt bondförnuft.
Vår resa som mejeri började den 15 februari 1930 och var ett sätt för traktens bönder att få rätt-
vist betalt för sin mjölk. Till en början var vi ett mycket traditionellt mejeri som producerade 
smör, mjölk och ost. Till sist blev efterfrågan på vår redan då berömda Hushållsost så stor att vi 
var tvungna att specialisera oss. Det var då vi började med det vi idag kan allra bäst - god lagrad 
hårdost på egen mjölk med mycket smak och karaktär. 

Vi är en ekonomisk förening som idag ägs av totalt 36 bönder, varav 25 st aktiva mjölkleverantörer. 
Tillsammans är vi Sveriges minsta ekonomiska mejeriförening. Vi är också ett av få mejerier i 
Sverige som fortfarande verkar helt på egen hand, från vall till färdig ost. Det mesta har handlat 
om sunt bondförnuft och hårt arbete, därför har vi också varit tvungna att gå vår egen väg.

Uddevalla

Strömstad

Vänersborg

Trollhättan

Värnamo

Växjö

Gislaved

Vetlanda

Kinna

Falkenberg

Varberg

Jönköping

Falköping

SkövdeSkara

Herrljunga

LJUNGVårgårda

Mariestad

Linköping

Alingsås
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Karlstad

Halmstad

Borås
Ulricehamn
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Gäsene Mejeri

Närproducerat sedan 1931.
Det finns många olika definitioner av vad närproducerat  
egentligen är. För oss är det enkelt. Ända sedan mejeriets start 
har vi gjort ost på mjölk från våra egna gårdar i Gäsene härad 
i trakten kring Ljung. Vår mjölk behöver därför aldrig färdas 
längre än 25 km från gård till mejeriet. Det är vad vi på Gäsene 
Mejeri kallar närproducerat.

80 års historia av ost och sunt bondförnuft.
Vår resa som mejeri började den 15 februari 1930 och var ett sätt för traktens bönder att få rätt-
vist betalt för sin mjölk. Till en början var vi ett mycket traditionellt mejeri som producerade 
smör, mjölk och ost. Till sist blev efterfrågan på vår redan då berömda Hushållsost så stor att vi 
var tvungna att specialisera oss. Det var då vi började med det vi idag kan allra bäst - god lagrad 
hårdost på egen mjölk med mycket smak och karaktär. 

Vi är en ekonomisk förening som idag ägs av totalt 35 bönder, varav 25 st aktiva mjölkleverantörer. 
Tillsammans är vi Sveriges minsta ekonomiska mejeriförening. Vi är också ett av få mejerier i 
Sverige som fortfarande verkar helt på egen hand, från vall till färdig ost. Det mesta har handlat 
om sunt bondförnuft och hårt arbete, därför har vi också varit tvungna att gå vår egen väg.
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Strömstad
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Växjö
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Herrljunga
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Halmstad

Borås
Ulricehamn



Smaken sitter bokstavligen i väggarna.
Vi hade kunnat flytta vårt mejeri 30 meter bort och tappat all den smak som gör ost från Gäsene 
speciell. På mejeriet brukar vi säga att smaken sitter i väggarna och det är ingen lögn. Inne i 
mejeriet finns det en unik bakterieflora, som tillsammans med den svenska mjölken från våra 
egna gårdar i Ljung samt våra ystares skickliga hantverk, sätter sin alldeles egen prägel på 
osten med mycket smak och karaktär.

Tar vi hand om djuren, tar djuren hand om oss. 
I Sverige har vi världens bästa eller beroende på hur du väljer att se på det, strängaste djur-
skyddslagar. Det är vi stolta över. För är det någonting var bonde från Gäsene Mejeri vet, så är 
det att djuren är det viktigaste vi har. Utan korna skulle det inte finnas någon mjölk och utan 
mjölk ingen ost. Därför är det centralt för oss att hela tiden jobba mot en bättre djurhållning 
och det gör vi genom att bland annat vara med i Svenskt Sigill. En tredje parts certifiering 
som garanterar dig som kund att vi alltid håller en hög livsmedelssäkerhet, miljöansvar och 
god djuromsorg.



Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

2 17105 2 mån 500 dagar 6 42 Kartong

1 17106 2 mån 500 dagar 12 42 Kartong

0,5 17151 2 mån 90 dagar 20 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1150 kj/280 kcal

Fett 17 g

Varav mättat fett 11 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 30 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 880 mg

110% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Gäsene Mejeri | Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung 
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Vår ost är g jord på svensk mjölk  
från gårdarna kring Ljung.

Gäsene

Hushållsost 17%
En mager variant på den svenska hushållsosten.
Mager ost. Mild med svag smörsmak. Något nötig  
karaktär och tydlig sälta.
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Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

2 26101 2 mån 500 dagar 6 42 Kartong

1 26102 2 mån 500 dagar 12 42 Kartong

0,5 26150 2 mån 90 dagar 20 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1400 kj/330 kcal

Fett 26 g

Varav mättat fett 17 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 770 mg

96% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Gäsene

Hushållsost 26%
Den svenska hushållsosten.
Mild, gräddig och smakrik ost. Nötig karaktär  
med tydlig sälta och frisk syra. 

/Christian Lövsund, föräldrarledig 
med Josefin 2,5 år, Göteborg

”Jag tycker det känns tryggt att 
servera en riktig svensk ost.”
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Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 10116 11 mån 500 dagar 12 42 Kartong

0,5 10156 11 mån 90 dagar 20 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 950 kj/220 kcal

Fett 10 g

Varav mättat fett 6,4 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 32 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 970 mg

121% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Gäsene

Bondmoran 10%
En magrare variant av favoritosten.
Mager ost. Mogen, rik smak med lite sting.  
Lång, balanserad eftersmak.
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Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

2 31103 11 mån 500 dagar 6 42 Kartong

1 31104 11 mån 500 dagar 12 42 Kartong

0,5 31155 11 mån 90 dagar 20 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 710 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Gäsene

Bondmoran 31%
Mångas favorit. Lagrad i 11 månader för karaktär och lång eftersmak.
Smakrik ost med väl utvecklad karaktär. Mogen med tydliga syror och sälta.  
Rik eftersmak. 

/Malin Ohrberg, mamma till Axel 4 år

”Det känns verkligen roligt att det finns så goda 
lokalt producerade ostar som Bondmoran.”
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Närproducerad  
ost sedan 1931.



Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 17114 2 mån 500 dagar 12 42 Kartong

0,5 17165 2 mån 90 dagar 20 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrningskul-
tur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel E251. 
Ytbehandling E235, E160b och vegetabilisk olja.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1150 kj/280 kcal

Fett 17 g

Varav mättat fett 11 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 30 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 880 mg

110% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Vår ost smakar som 
den g jorde förr.

Gäsene

Port Salut 17%
Låg fetthalt på familjens favorit.
Trots Port Salutens låga fetthalt är osten både mild och krämig med 
en viss syrlighet och sälta och en kort men uppskattad eftersmak.
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Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

2 31108 2 mån 500 dagar 6 42 Kartong

1 31113 2 mån 500 dagar 12 42 Kartong

0,5 31164 2 mån 90 dagar 20 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrningskul-
tur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel E251. 
Ytbehandling E235, E160b och vegetabilisk olja.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 710 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Gäsene

Port Salut 31%
Familjens favorit. Mild och krämig med ett glatt yttre.
Smakrik ost med väl utvecklad karaktär.  
Mogen med tydliga syror och sälta.  
Rik eftersmak. 

/Sivan Johansson, Ostförädlare och handlare

”Jag åker själv till Gäsene Mejeri och 
plockar ut det jag själv vill förädla. 
Under lagringen fördjupas den unika 
smaken och når nya höjder.”
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Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 17125 11 mån 500 dagar 12 42 Kartong

0,5 17158 11 mån 90 dagar 20 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1150 kj/280 kcal

Fett 17 g

Varav mättat fett 11 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 30 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 880 mg

110% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Gäsene Special 17%
Har allt! Krämig, mager och lagrad för smak och karaktär.
Kanske vår häftigaste magra ost. Något pepprig med en nötig karaktär  
och lång tydlig eftersmak. Den här osten kan avnjutas även med gott  
samvete för den som bryr sig om sånt.

Gäsene Mejeri | Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung 
Tel 0513-250 80 | salj@gasenemejeri.se | www.gasenemejeri.se
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Sunt bondförnuft 
ger god ost.



Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 34129 6 mån 500 dagar 12 42 Kartong

0,5 34160 6 mån 90 dagar 20 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1700 kj/400 kcal

Fett 34 g

Varav mättat fett 22 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 670 mg

84% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Gäsene Special 34%
Kockarnas val. Extra krämig och gräddig smak.
En välutvecklad delikatessost g jord på svensk mjölk. Fyllig med en mustig smak 
och inslag av pepprig och nötig karaktär. Osten har en tydlig smörig syrlighet och 
sälta medan eftersmaken är lång och uttalad. Det är ingen slump att detta är 
finsmakarnas favorit från Gäsene Mejeri.

/Margareta Lorén, Livsnjutare

”Man blir lyrisk.”

Gäsene Mejeri | Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung 
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Smaken sitter  
bokstavligen i  
väggarna.

Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 31135 22 mån 120 dagar 8 48 Srs

0,5 31168 22 mån 90 dagar 20 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 710 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

/Leif Mannerström, Krögare

”Med en riktigt lagrad Gäseneost 
i sitt hem är man alltid trygg.”

Gäsene Mejeri | Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung 
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Gäsene

Minimunk 31%
Vår smakrikaste ost. Långlagrad från 22 månader för en stark karaktär.
Med en lagringstid på 22 månader är Gäsenes Minimunk 31% en fullt utvecklad 
delikatessost med kraftfull smak. Konsistensen är mjuk och har en angenäm strävhet, 
knastrighet och lång rik eftersmak. Helt enkelt en stor ost i litet format. 



2 384798 600009

Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 26186 6 mån 500 dagar 12 42 Kartong

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1400 kj/330 kcal

Fett 26 g

Varav mättat fett 17 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 770 mg

96% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Gäsene Mejeri | Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung 
Tel 0513-250 80 | salj@gasenemejeri.se | www.gasenemejeri.se
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Gäsene

Hushållsost Lagrad 26%
Lagrad svensk hushållsost för en tydlig karaktär.
Den här osten har en riklig personlighet i dess mjuka och gräddiga konsistens.  
Samtidigt har den en väl utvecklad arom och syra, en behaglig eftersmak med  
antydan av nötighet. 

2 384798 600009
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Gäsene

Husbonden 31%
Varsamt torkad innan lagring i 11 månader för en unik karaktär.
Väl utvecklad ost med tydliga syror, generös sälta och en övertygande eftersmak.

2 384790 900008

Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 31109 11 mån 500 dagar 12 42 Kartong

Ingredienser:  Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 710 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

11

2 384790 900008



Ost från Gäsene smakar 
mer och det märker du 
redan vid första tuggan.
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Gäsene

Elfsborgsost 26%
Varje såld ost stöttar IF Elsborg.
Mjuk och gräddig precis som många av våra andra ostar, samtidigt är eftersmaken 
behaglig med en viss antydan av nötighet. Något för den riktige lokalpatrioten.

Ca. vikt 
(kg) Art. nr. Lagring 

från
Hållbarhet

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/
Dfp

Antal/
Pall

DFP 
Förpackning

1 26111 6 mån 500 dagar 12 42 Kartong

Ingredienser: Svensk mjölk, syrningskultur, löpe, 
kalciumklorid, koksalt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1400 kj/330 kcal

Fett 26 g

Varav mättat fett 17 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 770 mg

96% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

6
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Ost från Gäsene smakar 
mer och det märker du 
redan vid första tuggan.
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Gäsene

Elfsborgsost 26%
Varje såld ost stöttar IF Elsborg.
Mjuk och gräddig precis som många av våra andra ostar, samtidigt är eftersmaken 
behaglig med en viss antydan av nötighet. Något för den riktige lokalpatrioten.

Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 26111 6 mån 500 dagar 12 42 Kartong

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1400 kj/330 kcal

Fett 26 g

Varav mättat fett 17 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 770 mg

96% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

6



Säsongsostar.
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Gäsene

Sommarspecial 34%
Något torkad för fastare konsistens och lagrad  
i minst 11 månader för rätt karaktär.
Med sin krämiga, gräddiga och lena ton med både syrlighet och sälta  
passar den perfekt till en ljummen kväll. Med sin följsamma smak  
smälter den nästan i munnen. 

Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 34171 11 mån 120 dagar 8 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1700 kj/400 kcal

Fett 34 g

Varav mättat fett 22 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 670 mg

84% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Närproducerad  
ost sedan 1931.



Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 31131 22 mån 120 dagar 8 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 710 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.
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Gäsene

Kräftmåne 31%
Lagrad i minst 22 månader med fullt utvecklad karaktär. 
Ett självklart val till kräftorna.
Med en lagringstid på 22 månader är Gäsene Kräftmåne en fullt utvecklad  
delikatessost med kraftfull smak. Konsistensen är mjuk och har en angenäm  
strävhet, knastrighet och lång rik eftersmak. 
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Gäsene

Julost 31%
Lagrad i minst 22 månader med fullt utvecklad karaktär.  
Självklar på julbordet.
En fullt utvecklad delikatessost med en kraftfull smak lagom till jul.  
Gäsene Julost med sina mjuka konsistens har en angenäm strävhet och  
knastrighet, tillsammans med en lång och rik eftersmak.

Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 31133 22 mån 120 dagar 8 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 710 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.
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Vår ost smakar så  
som den g jorde förr.
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Ca. vikt  
(kg) Art. nr. Lagring  

från
Hållbarhet 

från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 
Dfp

Antal/ 
Pall

DFP  
Förpackning

1 34188 11 mån 120 dagar 8 48 Srs

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserveringsmedel 
E251 och E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1700 kj/400 kcal

Fett 34 g

Varav mättat fett 22 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 mg

Kalcium 670 mg

84% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.
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Gäsene

Julspecial 34%
Något torkad för fastare konsistens och lagrad i  
minst 11 månader för rätt karaktär.
Med sin krämiga, nästan gräddiga och lena ton med både en syrlighet och 
sälta är detta en ost som bör ha en given plats på julbordet. Där den med 
sin följsamma smak passar perfekt för en kall decemberkväll. 



Gäsene

Lantmjölk
Begränsad tillgång p g a logistik. Prata med din Gäsene mejeri säljare.
Tack vare friskt gräs, ängsblommor och örter i traktens hagar, får mjölken en god och 
unik smak. Skaka fram den gräddiga smaken. Smakar lika gott i kaffet som till nybak-
ade kanelbullar.
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7 350049 300870

Volym Art. nr. Hållbarhet 
från packdag GTIN. nr./streckkod Antal/ 

Dfp
DFP  

Förpackning

1,22 l 38187 9 dagar 8 Srs

Ingredienser: Svensk mjölk (ej homogeniserad och ej 
standardiserad) Låg pastöriserad

Näringsvärde per 100 g:

Energi 290 kj/70 kcal

Fett 4,2 g

Varav mättat fett 2,7 g

Kolhydrat 4,7 g

Varav sockerarter 4,7 g

Protein 3,4 g

Salt 0,1 g

Riboflavin  0,15 mg (11 % av DRI*)

Folsyra 15 μg (8 % av DRI*)

Vitamin B12 0,6 μg (24 % av DRI*)

Pantotensyra 0,5 mg (8 % av DRI*)

Kalium 160 mg (8 % av DRI*)

Klorid 95 mg (12 % av DRI*)

Kalcium 120 mg (15 % av DRI*)

Fosfor 105 mg (15 % av DRI*)

Molybden 4,7 μg (9 % av DRI*)

Jod 12 μg (8 % av DRI*)

DRI* -Dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara vid högst +8°C

• 1,22 l på flaska
• Låg pastöriserad
• Ej homogeniserad
• Ej standardiserad
• Mjölk med naturlig fetthalt   
 mellan 3,8-4 ,5 % fett

Övrigt sortiment 

7 350049 300870



Mer om oss och våra symboler

När god smak föds.
Att göra ost är rätt enkelt faktiskt, grundprinciperna är detsamma idag som för tusentals år  
sedan. Allt som behövs är fyra ingredienser – mjölk, bakteriekultur, löpe och salt. Men det 
som gör det till en god ost är hantverket bakom. Det är då det börjar blir svårt. Mjölken ska 
värmas, kylas, bakteriekultur och löpe ska tillsättas. Osten ska stanna, brytas, värmas, av- 
tappas, pressas, badas i salt, packas, lagras och till sist testas. Allt under noggrann övervakning  
av våra skickliga ystare, packare och ostmästaren med lång erfarenhet och känsliga sinnen.  

Den egensinniga ostmaskinen.
Det finns många historier och myter om vår ostmaskin. Den kom till på den tiden då allting 
skulle automatiseras och sågs som en självklar del av mejeriets satsning framåt. Många av de idéer 
som sattes i praktiken på den tiden, kom från vår gamla vd Per Östemar. Det var även utifrån 
hans tankar ostmaskinen konstruerades och byggdes. Men när ostmaskinen väl var monterad 
och stod redo inne på mejeriet för att börja producera, dök alla typer av problem upp. Och  
eftersom det än idag bara finns en som den i hela världen, gjord enbart för att kunna tillverka 
ost på vårt sätt, fanns det ingen som riktigt visste hur man skulle åtgärda alla fel. 

Så med en enveten tro, sunt bondförnuft och stark vilja började vi skruva, testa och konstruera  
alla typer av lösningar. Men osten fortsatte till vår stora frustration att fastna och gå isär. Tills 
den dagen en av oss kom på en lösning som faktiskt fungerade. Allt föll helt plötsligt på plats. 
Ostarna lossnade som de skulle, hölls intakta och smakade precis som vår ost ska göra, mycket  
och med karaktär. Idag är lösningen en av mejeriets många hemligheter, men det var utan  
tvekan den tillsammans med bönderna som räddade oss från en garanterad undergång. 



Märkningar du 
hittar på våra ostar

Gäsene Mejeri gör smakrika ostar som är lämpliga att lagra.  
Lagringsmärket visar hur länge vi låter osten utveckla sin karaktär. 
Sortimentet sträcker sig från milda familjefavoriter till väl utveck- 
lade delikatessostar.

Svenskt Sigill säkrar extra produktionsåtgärder som går över 
svensk lagstiftning med fokus på livsmedelssäkerhet, djurskydd och 
minskad miljöpåverkan vilket ger producenten kraftfulla argument 
vid förhandling och kunden ytterligare mervärden.
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Märket Smakstyrka kommer från Ostfrämjandet och är svenska 
ostbranschens gemensamma märkning. Märket visar intensiteten av 
ostens smak. Ungefär som en volymkontroll – ju mer som är ifyllt 
desto kraftigare är ostens smak.

Garanterad traditionell specialitet, GTS, är skyddade recept på 
traditionella produkter där namnet använts i minst trettio år.  
GTS får användas av var och en som följer receptet. Namnet måste 
ha använts traditionellt för produkten och gälla dess traditionella 
karaktär eller särskilda egenskaper. Exempel på svenska garanterade 
traditionella specialiteter är Falukorv och Hushållsost.

Från Sverige märkningen, som gör det enklare för dig att hitta 
svenskproducerad mat och dryck när du handlar. Märket är gult och 
blått och får användas på livsmedel, råvaror och växter som produ-
cerats i Sverige och som uppfyller kriterierna för märkningen. Alla 
mejerivaror som märks med Från Sverige görs av svensk mjölk.
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Säsongsostar. Lantmjölk

Ostarna från Gäsene Mejeri.
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Lagrad i minst 22 månader 
med fullt utvecklad karaktär. 

Självklar på julbordet.

Något torkad för fastare  
konsistens och lagrad i minst  
11 månader för rätt karaktär.

Smakar lika gott i kaffet som till 
nybakade kanelbullar

En mager variant på den  
svenska hushållsosten.

Den svenska hushållsosten. En magrare variant av 
favoritosten.

Mångas favorit. Lagrad i 11 månader  
för karaktär och lång eftersmak.

Något torkad för fastare  
konsistens och lagrad i minst  
11 månader för rätt karaktär.

Lagrad i minst 22 månader  
med fullt utvecklad karaktär.  

Ett självklart val till kräftorna.

Låg fetthalt på  
familjens favorit.

Familjens favorit. Mild och 
krämig med ett glatt yttre.

Har allt! Krämig, mager och 
lagrad för smak och karaktär.

Kockarnas val. Extra  
krämig och med gräddig smak.

Vår smakrikaste ost.  
Långlagrad från 22 månader 

för en stark karaktär.

Lagrad svensk hushållsost 
för en tydlig karaktär.

Varsamt torkad innan 
lagring i 11 månader för en 

unik karaktär.

Varje såld ost stöttar  
IF Elsborg.


