Blåmögelost

Guld

Lida Blå

Räven & Osten

Kalmar län

15,5

En ost som ger mersmak!

Blåmögelost

Silver

Hillsand Blå

Hillsands Getgård

Jämtlands län

14,5

En rustik och symmetrisk ost med krämig konsistens och tydlig blåmögelkaraktär.

Blåmögelost

Brons

Rössbo blå

Rössbo Övra Gårdsmjeri

Kalmar län

13

En fin ost med mycket vacker snittyta.

Mese

Guld

Blockmese

Stengärde Getgård

Jämtlands län

20

Mese

Silver

Getmese

Meåfors Getgård

19,5

Mese

Brons

Skärvångens hård
getmese

Skärvångens bymejeri AB

Västernorrlands
län
Jämtlands län

Mjuk kittost

Guld

Skärvångens Linus

Skärvångens bymejeri AB

Jämtlands län

17

Mjuk
vitmögelost
Mjuk
vitmögelost
Oljemarinerad
ost

Guld

Skärvångens getbrie

Skärvångens bymejeri AB

Jämtlands län

14,5

Den perfekta mesen. Den är vacker till både färg och form, den har en jämn, slät
konsistens som är lätt att hyvla. Den milda smaken är väl balanserad mellan sött och
salt och den har en härlig och frisk syrlighet som gör den till klassens vinnare.
En mycket fin mese med vacker färg och ett smakligt utseende. Mesen har en rik
smak med inslag av karamell och med en perfekt balans mellan sött och salt.
En mycket vacker mörk mese med en välarbetad form och fin yta. Den
karamelliserade smaken med norsk" karaktär är fulländad med en fin balans mellan
sött och salt."
Som en patinerad Rembrandttavla svept i gnistrande diamantskrud. En homogen
och välarbetad ost ut i detaljerna. Här har smaken satts i centrum och fått lov att
blomma ut i en perfekt balans mellan blommor, nötter och karamell. Vilken ost!
En mild och behaglig ost som passar den ännu inte inbitne getostälskaren.

Silver

Forseds Getcamembert

Forseds Getgård

11,5

En fin ost med bra struktur och stor potential.

Guld

Dragonmarinerad getost

Åsbergets Gårdsmejeri

Västernorrlands
län
Jämtlands län

14

Oljemarinerad
ost

Silver

Skärvångens bymejeri AB

Jämtlands län

13

Ostkaka

Guld

Herrsäter Gård

En fantastisk god och fin småländsk ostkaka med bra textur och tydliga ostkorn.

Silver

Forsa Gårdsmejeri AB

Östergötlands
län
Gävleborgs län

17,8

Ostkaka

16,7

En lyxig och elegant hälsingeostkaka.

Ostkaka

Brons

Forsa Gårdsmejeri AB

Gävleborgs län

15,9

En fin hälsingeostkaka med tydlig och god mjölksmak.

Pressad
ost/hårdost

Guld

Skärvångens
dragonmarinerade
getost
Familjen Carlssons
Ostkaka
Forsa Ostkaka - på
forsavis
Forsa Ostkaka traditionell
Svedjan Gårdsost

En trevligt presenterad getost med fast och fin konsistens och med lagom syra och
sälta. Marinaden är fint balanserad. Det finns en friskhet i såväl smak som doft som
vi verkligen gillar.
En fin presentation med en frisk, tydlig och god marinad.

Svedjan Ost

Västerbottens
län

16

Ett fint exempel på en traditionell svensk ost.

19

Pressad
ost/hårdost
Pressad
ost/hårdost

Silver

Logens Lagrade

Gävleborgs län

14

En fin ost med smörig smak med fyllig karaktär. Fast konsistens med bra
smältbarhet.

Källarlagrad Caprin

Högbo Bruk
Gårdshandelsförening
Orranäs Gårdsmejeri

Brons

Blekinge län

14

En ost med vacker naturskorpa och intressant
rektangulär form. Smaken mild trots sin ålder.

Smör

Guld

Gårdssmör

Kittelbergets gårdsmejeri

Jämtlands län

18,5

Syrad ost

Guld

Garpens Fyrost

Orranäs Gårdsmejeri

Blekinge län

17,5

Syrad ost

Silver

Neptun

Orranäs Gårdsmejeri

Blekinge län

15,5

Syrad ost

Brons

Vallas bredbara ost

Brå- valla Gårdsmejeri

15

Vit Caprin

Guld

Skärvångens Vit Caprin

Skärvångens bymejeri AB

Östergötlands
län
Jämtlands län

Ett smör som smakar som ett riktigt gott smör ska smaka. Rent, fylligt och fräscht.
En välgjord, genuin hantverksprodukt.
Som en guldgul novembermåne lockar denna ost till sig ostkännare som sommarslöa
getingar runt ett glas kvarglömd blandsaft. Osten är nära nog perfekt till det yttre
och till konsistensen. Doften lockar och smaken är välbalanserad.
Oj vad vackert rökig denna ost är när man betraktar den - en ögonfröjd med krämig
och fin konsistens och en doft av en avlägsen sommaräng. Många av oss skulle vilja
komma ännu närmare ängen för att smaka mer!
Vackert krämig och homogen bredbar ost med diskret getursprung.

Övrig ost

Guld

Rökt Fläta Lapplands
Sulguni

Lapplands Mejeri

Västerbottens
län

15,5

Övrig ost

Silver

Caprin Väl-lagrad getost

Gide Get HB

14,5

Övrig ost

Brons

Grill-/och stekost

Kalix Ost

Västernorrlands
län
Norrbottens län

17

13,5

Vinnarosten har en karaktärsfull och välbalanserad smak, en fin grynpipighet samt
bra yta och form. Ett väldigt fint och omsorgsfullt hantverksarbete..
Som en ukrainsk fläta med gyllengul färg från fiskarns bästa alrökskåp. Denna ost
fascinerar oss och lockar till öldrickande. Den balanserade sältan och härliga
konsistensen utgör ett välkommet östligt tillskott till den svenska ostkulturen.
En vacker blommande ost med karaktärsfull smak.
En stekost i praktiskt utförande. Fettkänslan fyller gommen och skapar mättnad.
Sältan är balanserad.

