


Arlas kunskapsresa 
År 2002 var det flera danska kockar som gick ut i 
medierna och frågade Arla: ”Var finns mångfalden 
och den unika smaken i era produkter?” 

Först kunde Arla inte riktigt förstå kritiken. Visst 
är det väl kvalitet när man kan förvänta sig samma 
smak varje gång? Det är väl kännetecknet för en 
märkesvara?

Kockarna vidhöll sin kritik. Vi lyssnade och med 
avstamp i det nya nordiska köket inleddes en kun-
skapsresa med kockarna. Det blev startskottet för 
Arla Unika.

Arla Unikas produkter är utvecklade i samarbete 
med passionerade mejerister, experimenterande 
produktutvecklare, skickliga kockar och innovati-
va entreprenörer. Det är i detta samarbete som vi 
finner inspiration och kompetens för att utveckla 
nyskapande mejeriprodukter på högsta gastrono-
miska nivå.

Tillsammans får vi nya idéer, prövar oss fram, blir 
inspirerade och testar om och om igen. Till slut har 
vi skapat en Unika.

Syftet med Arla Unika är detsamma i dag som 2002, 
då vår kunskapsresa startade. Vi vill lyfta mejeri 
till gastronomisk världsklass i samarbete med den 
gastronomiska eliten.

Vi kallar vår mission för ”Nya Höjder”. De uppnår 
vi med våra tre produktserier; Unika X, Arla Unika 
och Essens från Arla Unika.



Unika X
Havgus 24 

Kornly

Skærsild 

Guldklimp 

Femme Fatale

Trefold

Geko

Arla Unika
Karamelsten  

Loke 

Gammel Knas Creme 

Havgus 12 

Efterglød

Gammel Knas

Kry

Årstidsost

Koryfé

Den Hvide Dame

Essens från Arla Unika
Årstidsmjölk 

Årstidskefir 

Mjölk 0,9%

Nordlys

Kovending

Sort Himmel

Hallands Himmel

Sølvræv

Morgenstjerne

Ask 

Krondild

Gnalling 

Rød Løber

Sirius

Drunken Dog 

Måneskær

Høgelundgaard 8

Høgelundgaard 12 

Saltat Smör

Grädde 48%

Double fraiche 48%



EXPERIMENTELLA  
MEJERIPRODUKTER   

Unika X är våra experimentella mejeriprodukter 
som är utvecklade för de skickligaste kockarna.  
Kockarna är de bästa mattolkarna, vi hämtar in-
spiration från dem och testar våra produkter där.

Unika X är vår innovationsverkstad. Här börjar 
utvecklingen. Unika X omfattar både de första pi-
lotförsöken, var vi frågar efter kockarnas expertis, 
och det fasta Unika X-sortimentet.

Det fasta Unika X-sortimentet är både småska-
liga produktioner och produkter som testas av 
topprestauranger under en längre tid. Samtidigt 
utvärderar vi det fasta Unika X-sortimentet i våra 
egna  butiker.

När en Unika X-produkt är färdigtestad flyttar vi 
den från de väldigt små ystkaren till de lite större. 
Därmed transformerar vi ostar och smör från 
Unika X till Arla Unika, och Unika X färskvaror 
transformeras till Essens från Arla Unika. 

Vi säljer Unika X till utvalda restauranger och i 
våra egna Arla Unika butiker.



EKOLOGISK

HAVGUS 24
HÅRDOST 
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Kraftfull med noter av brynt smör
Havgus 24 är en fast ost, som mognar i 24 månader. 
Havgus tillverkas på Tistrup Mejeri. Här har vi en 
helt unik mjölksyrakultur, som har hållits vid liv 
genom daglig ympning sedan 1943. Mjölksyrakul-
turen kompletteras med Lactobacillus Helveticus. 
Det är den kombinationen som ger Havgus en 
idealisk start på 24 månaders lagring. Vi passar och 
mognar osten i sitt eget rum på Affinage Center 
Unika, som ligger i anslutning till mejeriet. Här 
dehydreras osten långsamt. Under lagring bildas de 
knastriga proteinkristallerna och Havgus 24 får sin 
fasta struktur, speciella smak och fyllighet. Ju mer 
mogen desto mer intensiv.

Grundtanken med osten: Att utforska olika 
lagringstider av Havgus.

DOFT

Brynt smör, oxiderat äpple 
och nötter.

SMAK

Lätt syrlighet och djup, söt 
smak.

KÄNSLA

Fast konsistens som 
ger upp. Kristaller som 
kraschar och en lätt torr 
känsla.

OSTENS NAMN

Havgus 24 är en äldre 
version av Havgus 12. Talet 
24 anger antalet månader 
osten har lagrats.



EKOLOGISK

KORNLY
HÅRDOST 
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Sex månaders symbios
Kornly är en fast ost som lagras i rågkärnor. Vi 
tillverkar Kornly på Tistrup Mejeri, där den lagras 
i minst sex månader på Affinage Center Unika 
som ligger i anslutning till mejeriet. Förr i tiden 
gömde man osten i kornförrådet för att hålla 
mössen borta. Vi lät oss inspireras och återuppfann 
lagringsmetoden. Under lagringen uppstår en 
symbios mellan rågkärnor och ost, där kornet 
långsamt absorberar fukt från osten, och osten tar 
smak från rågen. När osten mognar i rågkärnorna 
får den en helt unik smak, en doft av korn och hö 
och en naturlig skorpa som varierar med säsongen 
och kornets fuktighet.

Grundtanken med osten: Att uppnå en unik doft 
och smak genom att lagra osten i rågkärnor.

DOFT

Korn, bröd, brynt smör, 
sötsyrligt, nöt, hö, korn-
groddar.

SMAK

Korn, nöt, söt, fyllig, 
intensiv, lätt syrlig, brynt 
smör, nybakat franskbröd, 
salt, frukt, balanserad, 
smakmättad, mild.

KÄNSLA

Fast, lite torr.

OSTENS NAMN

Kornly refererar till 
traditionen att lagra ost i 
korn.



DOFT

Aromatisk, mild doft av rök 
och läder.

SMAK

Insisterande röksmak, 
honung sötma och en lätt 
bitterhet.

KÄNSLA

Fast konsistens, men mjuk 
och något krämig när den 
tuggas.

OSTENS NAMN

Skærsild är översatt 
skärseld, vilket betyder 
renande eld och är ett 
förestadie till himlen. 
Detta är i linje med att vårt 
ostbarn Skærsild är kallrökt 
för att skicka dem som äter 
osten in i smakhimlen.

EKOLOGISK

SKÆRSILD
HÅRDOST
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Kallrökt, dansk ostklassiker
Skærsild är en kallrökt ost inspirerad av osttypen 
Fynbo och tillverkas på Tistrup mejeri. Genom 
användning av rök, har vi nytolkat den danska 
klassikern Fynbo, som fick sitt namn efter Stresa-
konventionen 1952. Osttypen var ursprungligen 
inspirerad av nederländsk gouda med en liknande 
produktionsmetod där ostmassan samlas in och 
pressas under vasslen i kärlen, vilket ger en tät, 
sluten ost med fina runda hål. Efter saltning i lake 
tvättas Skærsild med rödkittbakterier och mognar 
vid 15-17 grader i fem veckor på mejeriets jäsningsla-
ger. Därefter flyttas osten till ett mognadslager där 
den mognar vid nio grader och delvis dehydrerar. 
När osten är 20 veckor kallröks den över bok och al 
i två dagar i mejeriets rökugn. Skærsild är vårt bud 
på en modern Fynbo. En fast ost, med en behaglig 
ren smak och doft av rök.

Grundtanken med osten: Att nytolka den danska 
klassiker Fynbo genom användning av rök.



DOFT

Smörkola, kanderade 
apelsinskal och brynt smör.

SMAK

Umami, syrlig, lätt bitterhet 
och sötma.

KÄNSLA

Djup, intensiv, krasande 
och komplex.

OSTENS NAMN

Osten bryts i oregelbundna 
gyllene stycken, fyllda med 
ett hav av kristaller och 
med en intensiv välsmak. 

GULDKLIMP
HÅRDOST
ÖSTERSUND MEJERI, SVERIGE

Kristallkrasande välsmak
Guldklimp är en hårdost från Östersund Mejeri. 
Osten har rötter i den svenska ostproduktionen, 
där man traditionellt använder mesofila mjölksy-
rakulturer som ger ostarna en lätt syrlig smak. Vi 
har lagt till termo fila kulturer och låtit osten mogna 
i minst 16 månader vid två olika temperaturer för 
att stimulera utvecklingen av smak och struktur. 
Guldklimp är en välavstämd ost där smaken balan-
serar livligt mellan fetma, sötma och syra med noter 
av skirat smör och smörkola. Osten har en porös 
struktur och smälter i munnen med krispiga prote-
inkristaller som kontrast. Resultatet är en ost som 
med sin unika struktur och speciella smakprofil är 
farligt lätt att stoppa i munnen.

Grundtanken med osten: Att hämta inspiration 
från de svenska traditionerna av ostproduktion 
och samtidigt skapa ett nytt och originellt uttryck. 
Vi har tillfört nya ingredienser och gett osten längre 
tid för att utveckla en djupare smak och en annor-
lunda struktur som utmanar det välkända. 



Dramatisk och lockande
Femme Fatale är en vårdslös vitmögelost tillverkad 
på Troldhede Mejeri. Osten är inspirerad av den 
franska ostklassikern Camembert. Femme Fatale är 
rebellen och tvillingsyster till Den Hvide Dame och 
produceras med den aggressiva svampen Penicil-
lium Candidum. I kombination med en speciell 
mognadsprofil för Femme Fatale, som mognar tre 
veckor vid höga temperaturer, har osten en distinkt 
smak redan efter kort livstid. För att skärpa ostens 
distinkta struktur och smak är den uttalade krä-
migheten hos Femme Fatale inte baserad på tillsats 
av grädde, utan på nedbrytningen av mjölkprotein 
under mognad. Samtidigt har vi ändrat teknik så 
att vassle dräneras i ostformarna efter portionering 
istället för att tappas i ystkaret. Detta ger en annan 
struktur och munkänsla. Genom att arbeta med 
intensiv mognad och nedbrytning av protein 
erhålls en potent sidofördel i form av både ammo-
niak och aminosyror som ger umami. Denna fatala 
kvinna ska serveras svalt på ett ostfat och kommer 
att förändra personlighet i smak och konsistens 
under sin korta levnadsperiod.

Grundtanken med osten: Att skapa explosiv smak 
genom att skapa de optimala förutsättningarna för 
smakutveckling och möjliggöra en kort men intensiv 
blomningsperiod innan osten bleknar och dör.

DOFT

Stall, ammoniak, kål.

SMAK

Rund bitterhet, sötma och 
en kort syrlig avslutning.

KÄNSLA

Mjuk skorpa, flytande 
kärna. Krämig och med en 
beläggningseffekt.

OSTENS NAMN

Osten är franskinspirerad 
och är med sin intensiva 
blomning lite av en femme 
fatale, som är en fransk 
term för en förförisk, 
dramatisk och ödesdiger 
kvinna.

FEMME FATALE
VITMÖGELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK



TREFOLD
VITMÖGELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Dehydrering av Den Hvide Dame
Trefold är en dehydrerad vitmögelost från Trold-
hede Mejeri. Osten är en vidareutveckling av Den 
Hvide Dame. Vi tillsätter jästkulturen Geotrichum 
till vitmögelosten som ger den en mycket tunn 
mögelyta. När Den Hvide Dame har tillverkats 
dehydrerar vi osten så att mogningen går i dvala 
och den fina balansen mellan syra och fett kon-
centreras. På detta sätt intensifierar vi smaken och 
resultatet blir Trefold.

Grundtanken med osten: Att undersöka hur 
dehydrering av fullfet ost skapar nya smaknyanser 
och en ny konsistens.

DOFT

Söt, varm grädde, en yttre 
doft av sommaräng och 
fermenterat hö.

SMAK

Intensiv och kombinerad 
smak med balanserad 
syrlighet och fetthalt.

KÄNSLA

Mjuk, fullfet och len. 
Smälter och sticker lite på 
tungan.

OSTENS NAMN

Dehydreringen gör att 
smaken intensifieras och 
vi har skapat en trefaldig 
smakupplevelse.



GEKO
VITMÖGELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Till hälften get och till hälften ko
Vi har skapat en vitmögelost med lika delar 
get- och komjölk. Därav namnet Geko. Receptet 
kommer från en tid då man blandade de mjölk-
sorter som man hade tillgång till på gården. Idag 
tillsätter vår ostmästare från Troldhede Mejeri 
jästkulturen Geotrichum som tillsammans med 
mjölkblandningen ger Geko sin fulländade smak. 
Osten mognar snabbt och är trots den blygsamma 
storleken en ost med stor karaktär.

Grundtanken med osten: Att ge nytt liv till traditio-
nen att blanda olika typer av mjölk.

DOFT

Get, syrlig, jäst, smör, 
sötaktig, hö, champinjon, 
jord, mild.

SMAK

Grädde, salt, get, stall, 
mjölk, mögel, syrlig, hö, 
mjölk, ammoniak,  
champinjon, nötter.

KÄNSLA

Flytande, krämig.

OSTENS NAMN

Med lika delar get och ko 
var namnet givet: Geko.



EKOLOGISK

NORDLYS
RÖDKITTOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Intensiv rödkitt
Nordlys är en rödkittost som är tillverkad i små 
ostkar på Gjesing Mejeri. Nordlys är en vidareut-
veckling av Stor Rød Løber. Nordlys har ofta en 
mer rinnande kärna och en mer intensiv smak för 
att den har tillsatts extra mogningskultur. Nordlys 
är en ost med djup smak och karaktäristiska noter 
av champinjon och skogsmark.

Grundtanken med osten: Att skapa större djup i 
smaken med hjälp av extra mogningskulturer.

DOFT

Svartvinbärsblad, mycket 
stall, svamp.

SMAK

Skogsmark, intensiv cham-
pinjon, brynt smör, stall.

KÄNSLA

Rinnig med en kort och 
mild eftersmak.

OSTENS NAMN

Osten har spännande 
färgskiftningar och är 
uppkallad efter fenomenet 
norrsken (nordlys) och dess 
unika färgspel.



EKOLOGISK

KOVENDING
BLÅMÖGELOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Nya mögeltraditioner
Kovending från Gjesing Mejeri är en ovanlig 
blåmögelost där vi har vänt upp och ned på 
traditionerna. Vanligtvis tillverkas blåmögelost 
genom att möglet växer fram inuti osten medan 
utsidan tvättas med saltvatten så att växten av 
mögel utanpå osten hämmas. Med Kovending är 
det precis tvärtom. Osten tillförs blåmögel som 
får lov att växa till sig utanpå osten. Det ger osten 
vackra blå/svarta nyanser, samtidigt som insidan 
förblir vit. Mögelkulturen bidrar med smak och 
konsistens till ostens yttre och den får en balan-
serad bitterhet. Bitterheten fungerar som motvikt 
till ostens krämiga och rinnande inre.

Grundtanken med osten: Genom att omtolka 
blåmögel och vända upp och ned på traditionerna 
tillverkar vi blåmögelosten Kovending med blå-
mögel på ostens utsida och ett vitt rinnigt inre.

DOFT

Skogsmark och blåmögel-
svampar.

SMAK

En lätt bitterhet från ytan.

KÄNSLA

Krämig mitt med kontras-
ten från den fasta ytan.

OSTENS NAMN

Vi gjorde en kovändning 
(kovending), när vi trotsade 
traditionen att låta blåmö-
gel mogna inuti osten och 
istället tillförde blåmögel 
till ostens utsida.



SORT HIMMEL
BLÅMÖGELOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Dehydrerad blåmögel
Sort Himmel från Gjesing Mejeri är en dehydrerad 
blåmögelost med en aning fårmjölk. Ostens 
rustika utsida vittnar om hur den har blivit 
till. Det är en process som kräver både tid och 
skicklighet. Osten är skapad utifrån idén om att 
förvandla en god blåmögelost till en enastående 
ost genom affinering. De första fem veckorna 
får Sort Himmel mogna i hög luftfuktighet och 
temperatur. Efterföljande bromsas mogningen 
genom dehydrering på ett kyligt ostlager där osten 
förlorar omkring en femtedel av sitt vatteninne-
håll och får en fast konsistens. Trots det kraftfulla 
utseendet har Sort Himmel en frisk och fruktig 
lätthet i smaknyanserna.

Grundtanken med osten: Att använda affinering 
som metod för att förädla en god blåmögelost till 
en enastående ost.

DOFT

Fruktig lätthet och svamp.

SMAK

Umami, skogsmark och 
svamp.

KÄNSLA

Fast konsistens, smälter på 
tungan.

OSTENS NAMN

Visuellt liknar osten en 
svart himmel. En annal-
kande storm. Samtidigt är 
begreppet svart himmel 
(sort himmel) ett varsel om 
förändring. Det är precis 
vad som sker under för-
ädlingen av osten genom 
affinering.



HALLANDS HIMMEL
BLÅMÖGELOST
KVIBILLE MEJERI, SVERIGE

Vild umami
Hallands Himmel är en dehydrerad blåmögelost 
med mögel både på insidan och på utsidan. Vi 
tillverkar osten på Kvibille Mejeri med termofila 
kulturer för att få den bästa utvecklingen av 
umami. Osten är lagrad i hög fuktighet och tem-
peratur, vilket ger en frodig miljö för utvecklingen 
av blåmögelkulturen. Här får möglet utvecklas i 
10 veckor innan den dehydrerar i 20 veckor på ett 
svalt ostlager inpackad i papper som andas. Osten 
är fast och smälter samtidigt i munnen. Den har en 
vild umami och en salt och ren ostsmak.  

Grundtanken med osten: Utforska extrem lång 
lagring för att utveckla vild umami. 

DOFT

Champinjon,  
skogsmark, torkat gräs.

SMAK

Djup umami, salt, lätt 
bitterhet från ytan och 
mjuk mögel.

KÄNSLA

Fast, enhetlig konsistens 
och krispigt där möglet är 
koncentrerat.

OSTENS NAMN

Vi tillverkar Hallands 
Himmel på Kvibille Mejeri, 
som ligger i Halland. 
Himmel refererar till 
färgen på blåmöglet och 
en känsla av att komma till 
umamihimlen. 



SØLVRÆV
BLÅMÖGELOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Krämig harmoni
Sølvræv är en krämig, fyllig blåmögelost med 
en aning fårmjölk. Vi tillverkar osten på Gjesing 
Mejeri. Lång lagring är nyckeln till den fylliga 
umamin. Lagringen sker aerobt i två omgångar och 
under betydligt längre tid än vanligt när det gäller 
blåmögelost. Den första lagringsperioden sker 
vid hög temperatur för att få möglet att växa och 
utveckla enzymer. Den andra delen av lagringen 
sker i ett svalt ostlager, där enzymerna får tid att 
verka. Osten är inpackad i folie under lagrings-
processen för att undvika dehydrering. Osten 
kännetecknas av en salt och lakritsaktig smak 
och den tillsatta fårmjölken gör smaken bred och 
fyllig. Osten är samtidigt stor, vilket ger en bra 
balans under mogningen på grund av förhållandet 
mellan ostens yttre och inre.

Grundtanken med osten: Att utforska aerob 
långlagring av stora blåmögelostar.

DOFT

Svamp, jord.

SMAK

Engelsk lakrits, jord, djup 
sötma, mörka bär.

KÄNSLA

Frasigt mögel i kombina-
tion med en mjuk känsla.

OSTENS NAMN

Sølvræv, översatt Silverräv, 
har fått sitt namn på grund 
av sitt stiliga ofta grå yttre. 



MORGENSTJERNE
VIT- OCH BLÅMÖGEL MED RÖDKITT
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Ett möte mellan ost, kaffe och 
whisky
Morgenstjerne är tredje generationen av Sirius, 
vår dehydrerade treenighet av rödkitt, blåmögel 
och vitmögel framställd på Troldhede Mejeri. I 
Morgenstjerne har vi använt oss av affinage- 
teknikerna de- och rehydrering. Baristor från La 
Cabra har lärt mejeristerna på Troldhede Mejeri 
att brygga kaffe enligt konstens alla regler. Meje-
risterna brygger 20 liter naturligt fermenterat 
kaffe rostat på La Cabra, som hälls i mjölken 
i ostkaret, och mjölken görs till ost. Blåmögel 
växer i Morgenstjernes inre, medan vitmögel och 
rödkittsbakterier växer på dess yta. Efter flera 
månaders lagring, då en god tillväxt av mikroflo-
ran tillförsäkras, dehydreras osten. Morgenstjerne 
rehydreras sedan i Stauning Rye Whisky, som den 
suger till sig som en svamp. Osten är komplex och 
fyllig. Whiskyn ger en knaprigt spröd skorpa och 
tillför nya smaker och aromer av tropisk frukt, 
som tillsammans med kaffets smakdjup  
gör Morgenstjerne till ett unikum.

Grundtanken med osten: Att skapa en  
äventyrslysten ost, som för tankarna till  
konfektyr, med hjälp av affinage- 
teknikerna de- och rehydrering. 

DOFT

Ananas, passionsfrukt, 
karamell, blåmögel och 
brynt smör.

SMAK

Söt smak av honungs-
melon, mango, brynt smör 
och en frisk syrlighet i 
bakgrunden.

KÄNSLA

Omedelbar fast konsistens, 
men smälter snabbt på 
tungan. Kontrast till den 
fasta ytan.

OSTENS NAMN

Namnet Morgenstjerne 
används ofta om planeten 
Venus, som med sin 
brunaktiga färg har sina 
likheter med ostbarnet 
Morgenstjerne.



UNIKA SMAKUPPLEVELSER

Arla Unika är vår serie med ost och smör utvecklat 
för samt testat och godkänt av några av de bästa 
restauranger.

Vår mission med Arla Unika-serien är att skapa 
unika mejeriupplevelser och lyfta mejeriprodukter 
till nya höjder. Arla Unika omfattar våra ostbarn. 
Som de individuella personligheter de är har de 
fått namn som passar just dem, som Gnalling,  
Gammel Knas och Den Hvide Dame.

Vi försöker att skapa multisensoriska smakupple-
velser genom att stimulera så många sinnen som 
möjligt under hela smakresan. Resan startar när 
gästen hör talas om Arla Unika, presenteras för 
Arla Unika i menyn, får historien berättad för sig, 
ser, doftar och smakar och sedan återberättar upp-
levelsen.

Produkterna i serien har utvecklats och fått mog-
na i vår experimentella serie Unika X innan vi 
transformerar dem till Arla Unika-serien, där de är 
tillgängliga för en lite större publik.

Vi säljer Arla Unika till utvalda restauranger, i  
våra egna Arla Unika-butiker, via grossister och i 
specialbutiker.



KARAMELSTEN
KARAMELLISERAD VITMÖGELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Ihjälångad av misstag
Karamelsten är en karamelliserad vitmögelost 
från Troldhede Mejeri. Osten tillverkas genom 
tryckkokning i en autoklav, där det sker en Mail-
lard-reaktion mellan protein och socker. Historien 
bakom osten är att vi av misstag råkade värme-
behandla en brieost med lång hållbarhet alldeles 
för länge. Osten blev hård och smakade lite kola. 
Det tyckte vi var spännande. Därför gjorde vi 
om processen och lät en vitmögelost tryckkoka 
extra länge. Karamelsten är hård som en sten och 
smakar lite kola. Man kan riva Karamelsten över 
maten med ett riv- eller mandolinjärn. Osten 
tillför toner av kola och brynt smör. En harmonisk 
ost med noter av gräddkola och barrträd.

Grundtanken med osten: En önskan om att prova 
helt nya framställningsmetoder. Vid tryckkokning 
i en autoklav karamelliseras osten och vi skapar 
en ost som aldrig har skådats förut.

DOFT

Sötma som hos fudge, 
vanilj, honung och ett stänk 
av barrträd.

SMAK

Kola, lite bränd med sälta 
och syrliga noter.

KÄNSLA

Spröd med en smöraktig 
känsla.

OSTENS NAMN

Med smak av kola, på 
danska ’karamel’, och en 
konsistens hård som sten 
var namnet Karamelsten 
givet.



Väldränerad färskost
Loke är en färskost som är ystad för hand på 
Troldhede Mejeri. Till skillnad från andra färskos-
tar som är tillverkade genom filtreringsteknik, 
tillverkar vi Loke som en vanlig ost och dränerar 
därför ostmassan från vasslen. Under 18 timmars 
syrning i ett litet ystkar utvecklar Loke sin unika, 
syrliga och djupa smak. När syrningen är klar 
skär vi ut osten och häller den i fasta formar, där 
den får rinna av under lång tid och får sin fasta 
konsistens. Dräneringen ger osten substans och 
fyllighet.

Grundtanken med osten: Att tillverka en ost som 
tar smak från det man tillsätter.

DOFT

Citron, vanilj.

SMAK

Sötma, grädde, mjuk 
syrlighet.

KÄNSLA

Lätt porös, smälter snabbt.

OSTENS NAMN

Loke är uppkallad efter 
halvguden med samma 
namn. Båda är kameleon-
ter. Osten anpassar sig 
efter användningen liksom 
halvguden som kunde 
anpassa sig till både gudar-
nas och jättarnas värld.

LOKE
FÄRSKOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK



GAMMEL KNAS 
CREME
BIRKUM MEJERI, DANMARK

Bredbar nyklassiker
Gammel Knas Creme är en bredbar version av 
vår mest omtyckta ost, Gammel Knas. Krämen 
framställs på Birkum Mejeri ur en grundost från 
Nr. Vium Mejeri som blandas med smältsalt, vatten 
och citronsyra för att hålla krämen mjuk och 
bredbar.
Gammel Knas är en nytolkning av den traditionella 
danska osttypen Havarti, som vi låter mogna i 24 
månader i en vakuumpåse. Den långa lagringen 
i vatten- och lufttät miljö ger osten dess alldeles 
speciella balans mellan frisk syra, en tydlig fruk-
tighet, spröda proteinkristaller, krämig fetma och 
en djup och kraftfull umamismak.
Där grundosten har en fast och lätt smulig textur, 
och ska skäras eller brytas, levererar Gammel Knas 
Creme samma djupa smakintensitet med en ny 
funktionalitet i sitt nya format. Utöver bredbarhe-
ten har bearbetningen gett osten förmågan att 
smälta utan separera.

Grundtanken med osten: Att ge Gammel Knas 
nya användningsmöjligheter genom förändring av 
konsistensenalle elementer i produktionen til en 
velafstemt nyfortolkning.

DOFT

Brynt smör och nötter

SMAK

Umami, karamell, brynt 
smör och salt

KÄNSLA

Tät, fet, mjuk och krämig 

ÅLDER

24 månader + processtid

FETTHALT

27 %

OSTENS NAMN

Osten är en krämig version 
av Arla Unika-klassikern 
Gammel Knas



Kockarnas nr. 1
Havgus 12 tillverkas på Tistrup Mejeri. Här har vi 
en helt unik mjölksyrakultur som har hållits vid liv 
genom daglig ympning sedan 1943. Mjölksyrakul-
turen kompletteras med Lactobacillus Helveticus. 
Det är den kombinationen som ger Havgus en 
idealisk start på 12 månaders lagring. Vi passar och 
mognar osten i sitt eget rum på Affinage Center 
Unika som ligger i anslutning till mejeriet. Här 
dehydreras osten långsamt. Under mogningen 
bildas de krispiga proteinkristallerna och Havgus 
får sin fasta struktur, unika smak och fyllighet. Ju 
längre mognad desto mer intensiv. 

Grundtanken med osten: Med det nya nordiska 
köket som utgångspunkt var den bärende idén 
att tillverka en dansk terroir-ost på mjölk från 
en besättning kor som betar vid Vadehavet, där 
havsdis för in saltet från havet över markerna. 
Idag vet vi att det framför allt är kombinationen 
av mjölksyrakulturer och den övervakning som 
Havgus 12 får under mogningen på Affinage Center 
Unika som skapar ostens unika smak.

DOFT

Mild doft av nötter och 
brynt smör. Gräddkola, 
aprikos och mandel.

SMAK

Kola, salt, nötter och en 
aning stall. Syrlig, fruktig 
med noter av ananas och 
melon.

KÄNSLA

Lite krispig och smulig men 
fast.

OSTENS NAMN

Havgus 12 har fått sitt 
namn från den bärende 
idén om att ta fram en 
terroir-ost från Vadehavet. 
Talet 12 anger antalet 
månader som osten har 
mognat.

EKOLOGISK

HAVGUS 12
HÅRDOST
TISTRUP MEJERI, DANMARK



EKOLOGISK

EFTERGLØD
HÅRDOST
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Noter av ljus kola och brynt 
smör
Efterglød är en ekologisk hårdost som tillverkas 
på Tistrup Mejeri. Osten doftar av milt, brynt 
smör och smaken är balanserad med noter av 
ljus kola, torkad aprikos och ananas. Efterglød 
har en halvhård konsistens och krämig struktur. 
Med sin rena, fylliga smak fungerar Efterglød 
såväl som ett inslag på frukostbordet som en 
smaksättare vid matlagning.

Grundtanken med osten: Att skapa en använd-
bar och lättillgänglig ost med smaken i fokus.

DOFT

Brynt smör, kola, torkad 
aprikos och ananas.

SMAK

Söt, fruktig och syrlig.

KÄNSLA

Fast konsistens som 
smälter i munnen.

OSTENS NAMN

Ostens gyllene färg kan 
påminna om den färgskala 
som uppstår precis före 
soluppgången eller precis 
efter solnedgången, då 
solens efterglöd färgar 
himlen i gyllene toner. 
Även om väderfenomenet 
uppstår just på morgonen 
eller kvällen, så kan osten 
användas under hela 
dagen.



GAMMEL KNAS
HAVARTI LAGRAD I 24 MÅNADER
NØRRE VIUM MEJERI, DANMARK

En nytolkning av Havarti
Våra ostmästare drömde om att göra en nytolkning 
av klassikern Havarti. Med ny affineringsteknik 
där osten mognar anaerobt i minst 24 månader, 
utvecklade vi en Havarti med andra kulturer som 
gjorde osten lämplig att lagras under lång tid. 
Under lagringen uppstår den fina balansen mellan 
det söta, feta, syrliga och de krispigt spröda prote-
inkristallerna. Resultatet är en ost som överraskar 
med en smak och struktur där ostens sötma, syra 
och fetthalt kontrasteras med de krispigt spröda 
proteinkristallerna. Gammel Knas är inte stark men 
har unik smak och struktur.

Grundtanken med osten: Att göra en nytolkning 
som tar klassikern Havarti till nya höjder.

DOFT

Blommigt syrlig. Noter av 
stall och kärnmjölk.

SMAK

Söt smak av frukt och 
kärnmjölk. Syrlig, bitter, 
salt, umami.

KÄNSLA

Porös och mjuk. De krispiga 
kristallerna ger en kontrast 
till den krämiga osten.

OSTENS NAMN

Gammel Knas har fått 
sitt namn på grund av 
kombinationen med de 
krispiga proteinkristallerna 
och den långa lagringstiden 
på minst 24 månader.



EKOLOGISK

KRY
HÅRDOST AV OPASTÖRISERAD MJÖLK
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Född av den råa naturen
Skickliga danska kockar har länge efterfrågat en 
dansk opastöriserad ost och därför skapade vi Kry. 
En ost på opastöriserad mjölk från en besättning 
på Sundgaard vid Holstebro som har valts ut 
på grund av sin mjölkkvalitet. När mjölken inte 
pastöriseras kan vi bevara de naturliga enzymerna 
och de naturligt förekommande bakterierna. 
Dessa främjar ostens mognad och ger en extra 
komplex smakupplevelse. Tillverkningen av 
opastöriserad hårdost är ett avancerat hantverk 
som kräver tålamod och kunskap. Kry är tillverkad 
på Tistrup Mejeri, sedan passar vi och lagrar den i 
nio månader på Affinage Center Unika som ligger i 
anslutning till mejeriet.

Grundtanken med osten: En önskan om att till-
verka en ost på opastöriserad mjölk, eftersom vi på 
det sättet bevarar mjölkens naturliga egenskaper 
och låter dess unika smak komma till uttryck i den 
färdiga osten.

DOFT

Rostat bröd, stall, hö, pota-
tiskällare och kärnmjölk.

SMAK

Utvecklas imunnen. Lätthet 
i aromer och samtidigt en 
intensiv och kryddig smak 
med milda noter av stall. 
Honungsmelon och feta 
nötter.

KÄNSLA

Kittlar lätt på tungan. 
Kompakt och dröjer kvar 
länge i munnen.

OSTENS NAMN

Kry är inspirerad av det 
franska namnet för opas-
töriserad mjölk, ”lait cru”. 
Dessutom betyder ”kry” på 
danska att vara självsäker 
och lite kaxig.



EKOLOGISK

ÅRSTIDSOST
HÅRDOST
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Fet och aromatisk hårdost 
Årstidsost är en kittlagrad hårdost gjord på 
ostandardiserad, ekologisk mjölk. Vi tillverkar 
osten på Tistrup Mejeri. Årstidsosten är 
utvecklad i samarbete med kocken Kenneth 
Toft-Hansen, som ville ha en ost på en ny nivå 
till frukostbordet på Svinkløv Badehotel. Den 
är tillverkad av ostandardiserad mjölk, vars 
fettinnehåll varierar med årstiden. På ostens 
yta växer en rödkittkultur, som även återfinns 
hos Danbo. Osten är ekologisk, mellanlagrad 
och fettprocenten i den färdiga osten varierar 
mellan 31-35%. Årstidsost har en fet, syrlig och 
aromatisk smak och passar särskilt bra att 
skiva.     

Grundtanken med osten: Att skapa en ost till 
att skiva på en ny nivå till det danska frukost-
bordet.

DOFT

Smör, gräs, kostall och 
grädde.

SMAK

Lätt smak av kitt, gräd-
de-söt och balanserande 
syra.

KÄNSLA

Fast, rik konsistens, blir 
mjuk och smälter snabbt i 
munnen.

OSTENS NAMN

Osten är gjord på 
årstidsmjölk som har ett 
naturligt fettinnehåll som 
varierar med årstiden.



OSTENS NAMN

Inspirationen, hushålls-
osten, är en äkta svensk 
ostkoryfé – från grekiskans 
koryphaios, som betyder 
‘anförare’

KORYFÉ
HÅRDOST
ÖSTERSUND MEJERI, SVERIGE

Nytolkning av svensk klassiker 
Koryfé tar sin utgångspunkt i en av Sveriges 
mest omtyckta ostar, hushållsosten, och bygger 
vidare på den runda och tillmötesgående 
hårdosten med lite extra allt. Våra mejerister 
på Östersund Mejeri har lagt ner omsorg i varje 
steg i produktionen och skapat en välbalan-
serad, smakrik, mild och vänlig frukostost för 
ostälskare med sinne för detaljer. 
Koryfé strävar efter att finna balanspunkten 
mellan en fast, skärbar konsistens, en generöst 
fyllig krämighet som smälter i munnen och en 
sälta som är så precis att den ger plats i smak-
bilden för ostens uppfriskande syrlighet och 
delikata aromatiska samspel mellan blommor 
och smör.     

Grundtanken med osten: Att hylla den svenska 
nationalosten, hushållsosten, genom att 
optimera alla element i produktionen till en väl 
avstämd nytolkning.

DOFT

Friskt aromatisk doft av 
blommor och smör

SMAK

Uppfriskande syrlig, smörig, 
tydlig och välbalanserad

KÄNSLA

Mild, rund, vänlig och 
finstämd

ÅLDER

6 veckor

FETTHALT

32%



DEN HVIDE DAME
VITMÖGELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Balanserad fetma och syra
Vi tillverkar Den Hvide Dame på Troldhede 
Mejeri där man har en stolt tradition av mögelost. 
I Den Hvide Dame har vi tredubblat mjölkens 
naturliga fetthalt av grädde. Det lyfter osten till 
75+, ett mejeritekniskt uttryck för andelen fett i 
torr ostmassa. I den färdiga osten betyder det en 
fetthalt på knappa 50%. Den smöraktiga osten 
balanseras med jästkulturen Geotrichum som ger 
en spröd, tunn, yta av vitmögel.

Grundtanken med osten: Med Den Hvide Dame 
ville vi undersöka egenskaperna hos höga fett-
halter. Resultatet blev en ost med utmärkt balans 
mellan fett och syra.

DOFT

Lantlig, sötaktig doft av 
fullmogen frukt.

SMAK

Harmonisk balans mellan 
fett och syra.

KÄNSLA

Mjuk, smöraktig, fet och 
krämig. Smälter i munnen.

OSTENS NAMN

Under utvecklingsarbetet 
kallade vi osten för Den 
Fede Dame (Den Feta 
Damen). Övergående 
politisk korrekthet gjorde 
dock att vi döpte osten till 
Den Hvide Dame (Den Vita 
Damen) i linje med ostens 
färg.



ASK
VITMÖGELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Tradition och rök
Vi blev inspirerade av de gamla danska tradi-
tionerna för rökning av ost. Därför skapade vi 
Ask som en nytolkning av den klassiska, rökta 
osten från Fyn. En dag i veckan tillverkar vår 
ostmästare på Troldhede Mejeri en liten mängd 
vitmögelost för hand, tillför rök via saltlake och 
tillför sedan osten pulveriserad aska. Smaken 
av rök integreras i hela osten. Inifrån och ut.

Grundtanken med osten: Att göra en nytolk-
ning av den klassiska rökta osten från Fyn. Med 
Ask ges röken stor plats, både i utseende och 
smak.

DOFT

Rök, jord och skogsmark.

SMAK

Rök, umami, kött, bacon, 
smör, skogssvamp (ostron-
skivling och stensoppar), 
salt, grädde, mögel (primärt 
i ytan), ammoniak vid 
lagring, jord, skogsmark. 
Mild eftersmak.

KÄNSLA

Krämig, tidigt i lagringspro-
cessen är grädde och smör 
dominerande.

OSTENS NAMN

Ask är vår nytolkning av 
den rökta osten från Fyn.



KRONDILD 
VITMÖGELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

En osttolkning av dill
Kocken Erwin Lauterbach föreslog en osttolk-
ning av dill och de mogna fröna från dillkronan. 
Osten skulle smaka av dill inifrån och ut. Vi 
antog utmaningen och resultatet blev Krondild 
- en nytolkning av dill i form av vitmögelost. 
Krondild får lov att syra länge i det lilla ostkaret 
på Troldhede Mejeri. Innan vi häller osten i 
formarna tillför ostmästaren dill via salt direkt i 
ostmassan. Sedan vänds osten i dillfrön. Smaken 
domineras av dillfrönas nyanser av kummin och 
osten har en mjuk konsistens. Smaken av dill är 
integrerad i hela osten. Inifrån och ut.

Grundtanken med osten: Krondild avspeglar 
vad osten handlar om, nämligen att tolka dill i 
ostform.

DOFT

Dillfrö, svavel (nyårsraketer) 
och kummin.

SMAK

Smör, frisk, kryddig, dillfrö, 
salt, fyllig, mögel, smält 
smör, umami, kokt potatis, 
svamp, varm mjölk, lätt 
syrlig, kummin.

KÄNSLA

Krämig, vattnas i munnen, 
saftig.

OSTENS NAMN

Krondild avspeglar vad 
osten handlar om, nämli-
gen att tolka dill i ostform.



GNALLING 
VITMÖGELOST MED RÖDKITT
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Kontrasternas ost
Gnalling är vår första dehydrerade ost. Det är en 
liten ost med stor smak som smälter på tungan. 
Vår ostmästare på Troldhede Mejeri pysslar om 
Gnalling. Osten tvättas flera gånger om dagen med 
rödkittkultur. Det kontrolleras noggrant att rödkitt-
skulturen inte tar över den speciella jästkulturen 
Geotrichum, som ger Gnalling sin fina, spröda 
yta. Sedan får osten dehydrera i ett separat rum, 
och det är under dehydreringen som smakmagin 
tämligen långsamt uppstår. Smaken är intensivt 
smörig med noter av ananas och passionsfrukt. 
Den fasta konsistensen gör att Gnalling kan serve-
ras i supertunna skivor som får osten att smälta på 
tungan.

Grundtanken med osten: Gnalling föddes genom 
ett misstag. Mejeriet skulle prova nya förpack-
ningsmaterial och glömde några ostar förpackade 
i pergament. Det är ett material som andas och 
fukten kan tränga ut. Ostarna dehydrerades. 
Dehydreringen visade sig vara en metod för att 
intensifiera smaken och skapa en ny konsistens.

DOFT

Doftar lite av nyrostat 
bröd.

SMAK

Intensiv smak av smör med 
noter av ananas och pas-
sionsfrukt. Lätt bitterhet i 
skorpan. Salt och syrlig.

KÄNSLA

Smälter på tungan med 
en kolaaktig konsistens. 
Krämig, mjuk kärna och en 
hård yta.

OSTENS NAMN

Gnalling betyder ’liten 
bit’ på danska och har 
fått sitt namn på grund 
av det anspråkslösa, torra 
utseendet och sitt inre som 
överraskar med sin krä-
mighet och sötma. En liten 
munsbit med stor smak.



EKOLOGISK

RØD LØBER
RÖDKITTOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Silkeslen med stallnoter
Rød Løber är en rödkittost som vi framställer 
på Gjesing Mejeri. Osten är en vidareutveckling 
av Stor Rød Løber. Vi tillverkar den i mindre 
former än Stor Rød Løber och den har en annan 
slags mognad på grund det ändrade förhållandet 
mellan det inre och det yttre. Osten doftar av 
stall och honung och har en mild, harmonisk 
smak. Osten har ett rödfärgat yttre från rödkitten 
och ett silkeslent inre.

Grundtanken med osten: Med Rød Løber ville vi 
undersöka hur smaken utvecklar sig beroende på 
förhållandet mellan ostens inre och yttre.

DOFT

Stall, honung, rapsmark, 
rödkitt, vitmögel, rostat 
bröd och ammoniak.

SMAK

Mild och harmonisk smak 
som exploderar i munnen, 
ladugård.

KÄNSLA

Kontrast mellan silkeslen 
kärna och fast yta. Smälter 
på tungan.

OSTENS NAMN

Rød Løber är en vidare-
utveckling av Stor Rød 
Løber som kännetecknas 
av sitt rödaktiga yttre och 
ofta rinnande kärna.



SIRIUS
VIT- OCH BLÅMÖGELOST MED RÖDKITT
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Dehydrerad treenighet
Sirius är vår dehydrerade treenighet av rödkitt 
samt vit- och blåmögel, tillverkad på Troldhede 
Mejeri. Sirius har en rustik utsida med en vitaktig 
yta. Osten är en balanskonst i att hitta det rätta 
smakförhållandet mellan mögelkulturer. Smaken 
av blå- och vitmögel uppstår vid den inledande 
lagringen av osten. För att bromsa mognaden av 
de två mögelkulturerna dehydrerar vi Sirius på ett 
kyligt ostlager där den förlorar omkring 20% av sin 
vikt och får sin karaktäristiska, fasta konsistens. 
Samtidigt tvättar vi ostens yttre med rödkitt 
som mognar osten ytterligare och ger Sirius den 
rödaktiga färgen.

Grundtanken med osten: En önskan att bemästra 
balanskonsten att hålla mögel- och kittkultur i 
inbördes smakmässig harmoni.

DOFT

Mögel, rödkitt, skogsmark, 
champinjon, ladugård, 
salmiak.

SMAK

Välbalanserad mögelsmak, 
varm och fyllig, rund 
smörsmak och grädde.

KÄNSLA

Mjuk och smälter snabbt, 
kittlar på tungan.

OSTENS NAMN

Sirius är, med sin ovanliga, 
vita yta med röda 
nyanser, döpt efter den 
klaraste stjärnan på norra 
himlavalvet. Under antiken 
kunde Sirius kännas igen på 
sitt rödaktiga sken.



DRUNKEN DOG 
VIT-, BLÅMÖGEL OCH RÖDKITT
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Sirius dränkt i whisky
Drunken Dog är en förädling av Sirius, vår 
dehydrerade treenighet av rödkitt, blå- och 
vitmögel tillverkad på Troldhede Mejeri. Osten 
är en balans konst för att hitta rätt smakförhål-
lande mellan mögelkulturer. Smaken av blå- och 
vitmögel uppstår vid den inledande lagringen 
av osten. För att bromsa mognaden av de två 
mögelkulturerna dehydrerar vi Sirius på ett 
kyligt ostlager där den förlorar omkring 20% av 
sitt vatteninnehåll och får sin karaktäristiska, 
fasta konsistens. Samtidig tvättas ostens utsida 
med rödkitt vilket mognar osten ytterligare 
och ger Sirius den rödaktiga nyansen. Sirius 
dränks och vakuumeras i Stauning Rye Whisky. 
Omgiven av whisky i en anaerob miljö skapas 
Drunken Dog. Whiskyn gör ostens yta krispigt 
spröd och tillför nya smaker och aromer av 
tropisk frukt.

Grundtanken med osten: Att ta reda på hur 
whisky och ost kan bli till ett.

DOFT

Ananas och passionsfrukt.

SMAK

Söt smak av honungs-
melon, mango, brynt smör 
och en frisk syrlighet i 
bakgrunden.

KÄNSLA

Omedelbar fast konsistens, 
men smälter snabbt på 
tungan. Kontrast till den 
fasta ytan.

OSTENS NAMN

Drunken Dog är osten 
Sirius dränkt i whisky. 
Stjärnan Sirius är en del av 
stjärnbilden Stora hunden.



MÅNESKÆR 
BLÅMÖGELOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Gräddmjuk blåmögel
Måneskær är en mild, krämig blåmögelost. Vi 
tillverkar osten på Gjesing Mejeri. 
Långlagring är nyckeln till den välbalanserade 
smaken och krämiga texturen. Lagringen sker 
aerobt i två omgångar och under betydligt 
längre tid än vanligt när det gäller blåmögelost. 
Den första lagringsperioden sker vid hög 
temperatur för att få möglet att växa och 
utveckla enzymer. Den andra delen av lagringen 
sker i ett svalt ostlager, där enzymerna får 
tid att verka. Osten är inpackad i folie under 
lagringsprocessen för att undvika dehydrering. 
Osten är samtidigt stor, vilket ger en bra balans 
i mogningen på grund av förhållandet mellan 
ostens yttre och inre.

Grundtanken med osten: Att utforska aerob 
långlagring av stora blåmögelostar.

DOFT

Mild dammig doft av  
blåmögel och kostall.

SMAK

Syra och lätt bitterhet på 
tungspetsen. Hasselnötter 
och mild smak.

KÄNSLA

Osten smälter på tungan 
och möglet stannar kvar 
och ger en frasig känsla.

OSTENS NAMN

Osten påminner med sin 
stora, runda form och 
gulaktiga nyans som har 
dekorerats med blå färg 
från möglet om en måne, 
därav namnet Måneskær, 
översatt Månsken.



HØGELUNDGAARD 8
BLÅMÖGELOST 
HØGELUND MEJERI, DANMARK

Balanserad fruktsötma 
Høgelundgaard 8 är en fruktig blåmögelost som 
lagras i åtta månader. Vi tillverkar osten på 
Høgelund Mejeri. Høgelundgaard 8 är en yngre ver-
sion av Høgelundgaard 12, som är ett fyrtorn inom 
dansk blåmögelost. Det beror främst på kontrasten 
mellan mögel och den påfallande smaken av söt 
frukt. Vi tillverkar osten på Høgelund Mejeri i små, 
öppna ostkar där den tillförs en speciell jästkultur. 
Lagrad aerobt i fyra månader, följt av fyra måna-
der anaerobt utvecklar osten konsistens och smak. 
Høgelundgaard 8 kännetecknas av sin rustika 
yta med blåsvart, vitt, rött och brunaktigt mögel. 
Mögel och den balanserade, söta fruktsmaken ger 
en unik kontrast och intensiv smak.

Grundtanken med osten: Att utforska olika 
lagringstider och samtidigt utmana föreställningen 
om att ost alltid blir bättre ju längre den lagras.

DOFT

Intensiv doft av tropiska 
frukter och whisky.

SMAK

Harmonisk, söt, fruktig 
smak, salt och rundad syra.

KÄNSLA

Mjuk och fullfet, smälter 
snabbt på tungan, krispiga 
kristaller.

OSTENS NAMN

Namnet är en hyllning 
till Høgelund Mejeri där 
mångårig kompetens 
inom blåmögelost har lagt 
grunden för utvecklingen 
av osten. Siffran åtta anger 
antalet månader, som 
osten har lagrats.



HØGELUNDGAARD 12
BLÅMÖGELOST
HØGELUND MEJERI, DANMARK

Fruktsötma och spröda kristaller
Høgelundgaard 12 är ett fyrtorn inom dansk blå-
mögelost. Det beror främst på kontrasten mellan 
mögel, den påfallande smaken av söt frukt och 
de spröda proteinkristallerna. Vi tillverkar osten 
på Høgelund Mejeri i små, öppna ostkar där den 
tillförs en speciell jästkultur. Lagrad aerobt i fyra 
månader, följt av åtta månader anaerobt utvecklar 
osten konsistens och smak. Høgelundgaard 12 
kännetecknas av sin rustika yta med blåsvart, vitt, 
rött och brunaktigt mögel. Mögel och den balanse-
rade, söta fruktsmaken ger en helt ny kontrast och 
intensiv smak.

Grundtanken med osten: Att visa hur nya tillvä-
gagångssätt inom tillverkning och affinering kan 
lyfta gammal kunskap till nya höjder. Genom att 
tillsätta jäst och vakuumera blåmögelosten anae-
robt uppstod en helt unik smak och munkänsla.

DOFT

Blåmögel och svampar. 
Djup, fruktig sötma, skarp 
syrlighet, lite ammoniak 
och mjölkfett.

SMAK

Ananas, blåmögel, syra, 
umami, champinjon, 
blomster och lakritssirap.

KÄNSLA

Mjuk och krispig, där mög-
let är koncentrerat. Smälter 
med en gång. Fet och kittlar 
på tungan.

OSTENS NAMN

Namnet är en hyllning 
till Høgelund Mejeri där 
mångårig kompetens 
inom blåmögelost har lagt 
grunden för utvecklingen 
av osten. Siffran 12 anger 
antalet månader, som osten 
har mognad.



EKOLOGISK

SALTAT SMÖR
HOLSTEBRO MEJERI, DANMARK

Dubbelsyrat med krispiga  
saltkristaller
Vi tar oss tid, kärnar den ekologiska grädden, 
syrar och knådar smöret och låter det vila i 48 
timmar, sedan knådar och syrar vi det en extra 
gång, medan vi tillsätter krispigt havssalt från 
Læsø. Dubbel syrning och dubbel knådning ger 
smöret sin karaktäristiska friska och djupa, syrliga 
smak. Smöret har en mjuk men fast konsistens 
som kontrasteras med de krispigt spröda salt-
kristallerna. Smöret är unikt, både när det gäller 
struktur, upplevelse, utseende och den friska, 
syrliga smaken.

Grundtanken med smöret: Att uppfylla kockarnas 
önskan om ett smör med högre saltprocent. 
Samtidigt ville vi utveckla ett smör som har balans 
mellan fett, syra och konsistens.

DOFT

Nykärnat, vår.

SMAK

Kraftfull och intensiv. Salt 
och lågmäld syrlighet.

KÄNSLA

Fast, mjuk konsistens med 
krispigt spröda saltkristal-
ler.



MJÖLK MED SMAKNYANSER

Essens från Arla Unika är vår ekologiska färskvaru- 
serie med stor smak som riktmärke. Med serien vill 
vi lyfta mejeriprodukter till nya höjder och hylla 
vår mjölkråvara genom att göra färskvarorna till 
något alldeles extra.

Det är egentligen mycket enkelt. Ju bättre korna 
har det, desto bättre är mjölken. Och mjölken ut-
gör grunden för att skapa gastronomiska mejeri-
produkter. Mjölken till mejeriserien Essens från 
Arla Unika kommer från 6:e generationsgården 
Debelgaard i Brørup där djuromsorg alltid varit en 
hederssak.

Vi tillverkar och tappar upp Essens från Arla Unika  
på vårt mikromejeri i Christiansfeld. Mjölken är 
ekologisk och certifierad av Dyrenes Beskyttelse.

Essens från Arla Unika bygger på värden som 
smak, naturlighet, etik och estetik.

Utveckling och testning sker hos utvalda restau-
ranger inom Unika X, innan vi transformerar pro-
dukterna till Essens från Arla Unika.

Vi säljer Essens från Arla Unika till utvalda restau-
ranger, i våra egna Arla Unika-butiker, via grossis-
ter och i  dagligvarubutiker.



EKOLOGISK

ÅRSTIDSMJÖLK
MJÖLKPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Varierar med årstiden
Årstidsmælk (Årstidsmjölk) är tillverkad av 
ekologisk, icke homogeniserad mjölk från 
Debelgaard och tappad på Christiansfeld Mejeri. 
Den enkla är ibland det allra bästa. Därför låter 
vi mjölken vara som den är, ingenting har tagits 
bort. Fetthalten varierar med årstiden och 
därför skiftar fetthalten mellan 3,5 och 4,5%. 
Årstidsmælk är en ekologisk, fyllig mjölk med 
en mild gräddsmak som avslutas med noter av 
vanilj.

Grundtanken med mjölken: Med Årstidsmælk 
vill vi hylla det vackra i det enkla. Årstidernas 
skiften återspeglas i den skiftande halten av fett 
och protein.

DOFT

Grädde, blommor, gräs, 
frukt. 

SMAK

Mild gräddsmak och vanilj.

KÄNSLA

Fyllig känsla i munnen.



EKOLOGISK

ÅRSTIDSKEFIR
MJÖLKPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Fermenterad årstidsmælk
Årstidskefir tillverkas av ekologisk årstidsmjölk 
från Debelgaard som fermenteras och tappas på 
Christiansfeld Mejeri. Genom ett innovations-
arbete där vi under lång tid provade former för 
fermentering tog vi fram Årstidskefir. Kefiren 
är tillverkad på Årstidsmælk som varierar 
under året och är fermenterad med kefirkultur 
som tillför syra och smakämnen. Genom att 
använda kefirkulturer utvecklas en komplex, 
syrlig smak som ger mjölkens naturligt höga 
fetthalt och kefirens fylliga konsistens en 
smakmässig motvikt. Under fermenteringen får 
Årstidskefir den pärlande karaktär som har gett 
kefir smeknamnet mjölkens champagne. Kefir 
kommer från Kaukasus-bergen och sägs ha ätits 
där i årtusenden.

Grundtanken med kefiren: Att göra en fermen-
terad version av Årstidsmælk med en fin balans 
mellan viskositet, fett och syra.

DOFT

Citron, syrad mjölk,  
kärnmjölk.

SMAK

Lätt syrlig med ett stråk av 
grädde.

KÄNSLA

Fyllig, lätt pärlande.



EKOLOGISK

MJÖLK 0,9%
MJÖLKPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Lätt med fyllig smak
Mælk 0,9% (Mjölk 0,9%) är tillverkad av 
ekologisk, icke homogeniserad mjölk från 
Debelgaard och tappad på Christiansfeld 
Mejeri. Mjölken har en lägre fetthalt än vår 
Årstidsmælk och är ändå smakrik. Det är en 
lättmjölk med fyllig, söt smak och diskreta 
noter av gräs, vanilj och grädde. Smakupple-
velsen kan jämföras med en lättmjölk på 1,5%.

Grundtanken med mjölken: Med Mælk 0,9% 
ville vi bevara den stora smak som mjölken 
har naturligt men minska fetthalten.

DOFT

Svag doft, ren, söt, mjölk.

SMAK

Söt, fyllig, mjölk, lite grädde, 
en aning fett, en aning 
vanilj, mycket milt gräs, lite 
mineral i eftersmaken och 
en aning kokosvatten.

KÄNSLA

En aning fet, bildar hinna, 
mycket lättrinnande.



EKOLOGISK

GRÄDDE 48%
MJÖLKPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Busig grädde
Fløde 48% (Grädde 48%) är tillverkad av ekologisk 
mjölk från Debelgaard och tappad på Christiansfeld 
Mejeri. Kockarna efterlyste en extra fet grädde 
och inspirerade av engelska double cream tillver-
kade vi Fløde 48%. Resultatet är en grädde med 
noter av vanilj och honungsmelon som med sina 
48% fett har en mer intensiv smak och en fylligare 
konsistens. Den helfeta grädden är bäst som den 
är eller lätt vispad.

Grundtanken med grädden: Att uppfylla kockar-
nas önskemål om en grädde med mer smak och 
fylligare konsistens.

DOFT

Vanilj, stall, risgrynsgröt.

SMAK

Blommor, mild honungs-
melon, vanilj, kokos.

KÄNSLA

Mjuk och fyllig.



EKOLOGISK

DOUBLE FRAICHE 48%
MJÖLKPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Avgörande skillnaden för  
smaken i en rätt
Double Fraiche 48% är tillverkad av ekologisk 
mjölk från Debelgaard, syrad och tappad på 
Christiansfeld Mejeri. Kockarna efterlyste en 
creme fraiche med mer koncentrerad smak 
och högre fetthalt. Därför utvecklade vi Double 
Fraiche 48% som har en djupare smak och doft 
och en mjuk men fast konsistens. Double Fraiche 48% 
överraskar med sin unika konsistens och kan göra 
den avgörande skillnaden för smaken i en rätt.

Grundtanken med double fraichen: Att ge kock-
arna en mejeriprodukt för matlagning med mer 
koncentrerad smak.

DOFT

Gräs, smörblommor och 
citron.

SMAK

Citronskal, grädde och 
blommor.

KÄNSLA

Hal, fet och silkeslen.


