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Inledning 
Den 6-8 novemberi ar, deltog jag i den arliga träffen med FACE-network ( Farmhouse and Artisan 
Cheese and dairy producers's European network), nätverket för gardsystare fran hela 
Europa. Träffen arrangerades i Gouda, Holland. Elva olika nationer fran Europa deltog vid 
konferensen. Vi var fyra deltagare som representerade Sverige, genom branschorganisationen, 

Sveriges Gardsmejerister. 

Den första dagen agnades A t  årsstämma och arbete i tre arbetsgrupper. Den andra dagen deltog vi 
vid seminarier. Den tredje dagen gjordes studiebesök vid lokala gardsmejerier i Gouda 

De tre arbetsgrupperna arbetar inom områdena, HACCP, hygien och säkerhet, Marknadsföring, och 
Ystningsteknik . Jag är ombades att delta i arbetsgruppen "Ystningsteknik" 

Torsdag 6 november 
Under förmiddagen träffades teknikgruppen. Gruppen bestod av 9 deltagare fran 6 nationer, inkl 
gruppledaren. Beslut togs att fortsatta arbetet med Databasen, där ystningsproblern formuleras 
och åtgärder beskrivs . Syftet är att ge mejerister verktyg för att åtgärda ev ystningsproblem 

Strukturen i Databasen ser ut enligt nedan: 

1. Problemformulering 
(kort beskrivning av problemets karaktäristik) 

2. Orsaker 
(beskriv om risken för problem ar stor, medium eller låg) 

3. Atgärder 
4. Tips litteratur 

Under mötet valde vi att under nästa ar arbeta med ystningsproblem vid tillverkning av 
halvharda ostar. Vi delade in problemen i fyra omraden -och fyra team 

1. Team: Problem med osten yta, 
Vat, kladdig, oregelbunden färg, krackelerad och mögelkontaminering 
( Sen utveckling mögelyta samt smörsyraproblem - redan beskrivet i Databasen) 

2. Team :Texturproblem 
texturproblem inom samma och olika batch 
( Torr och för fast textur, atypisk textur - redan beskriven i Databasen) 



3. Team: Problem med lukt och smak - - 
Bitter, söt, jäst ' i 

( Sur smak, vildmögel, svampsmak- redan beskriven i databasen) 

4. Team: Mikrobiologiska problem 
Jäst- Mögel 
Coliforma generellt 

.c: 

Leuconostoc & Lactococcus 
( Staphylococcus, Salmonelta, Listeria monocytogenes, Escheria coli, Or- redan beskrivet 

i Databasen) 

Jag arbetar tillsammans med Matti Tapalla, Finland med texturproblem (Team 2) 
Malet ar att teamen ska vara klara med arbetet till den 9 feb-2015, därefter kommer vi att ha en 
diskussion över SKYPE i slutet av feb. Under juni 2015 kommer medlemmarna i FACE att kunna ta del 
av materialet via Databasen. Det officiella spraket ar engelska 
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