


Arlas læringsrejse 
I 2002 gik flere danske kokke i medierne og stillede 
Arla spørgsmålet: ”Hvor er mangfoldigheden og 
den unikke smag i jeres produkter?” 

I første omgang forstod Arla ikke helt kritikken. 
For er det ikke en kvalitet, når man får den samme 
smag hver gang? Er det ikke det, der kendetegner 
en mærkevare? 

Kokkene fastholdt kritikken. Vi lyttede, og med 
afsæt i det ny nordiske køkken påbegyndte vi en 
læringsrejse med kokkene. Det blev startskuddet 
for Arla Unika.

Arla Unikas produkter er udviklet i samarbejde 
med passionerede mejerister, eksperimenterende 
produktudviklere, dygtige kokke og nytænkende 
iværksættere. Det er i det samarbejde, vi finder 
inspiration og kompetencer til at udvikle nyska-
bende mejeriprodukter på højeste gastronomiske 
niveau. 

Sammen får vi ideerne, fejler os frem, bliver inspi-
reret og prøver igen og igen. Indtil vi har skabt et 
Unika.

Formålet med Arla Unika er i dag, som det var i 
2002, da vores læringsrejse startede. Vi vil løfte 
mejeri til gastronomisk verdensklasse i samarbejde 
med toppen af gastronomien.

Vi kalder vores mission for ”Nye Højder”. Dem når 
vi med vores tre produktserier; Unika X, Arla Unika 
og Essens fra Arla Unika.



Unika X
Gammel Knas Creme 

Havgus 24 

Kornly

Skærsild 

Femme Fatale

Trefold

Geko

Stor Rød Løber

Arla Unika
Karamelsten 

Loke 

Havgus 8 

Havgus 12

Gammel Knas

Kry

Årstidsost

Koryfé

Hvordan Bo

Den Hvide Dame

Ask

Essens fra Arla Unika
Årstidsmælk 

Årstidskefir 

Kærnemælk

Mælk 0,9%

Nordlys

Kovending

Sort Himmel

Hallands Himmel

Sølvræv

Hybrid

Morgenstjerne

Krondild

Gnalling 

Rød Løber

Sirius

Drunken Dog

Måneskær

Høgelundgaard 8

Høgelundgaard 12 

Saltet Smør

Usaltet Smør

Fløde 50%

Ymer

Double fraiche 50%



EKSPERIMENTELLE  
MEJERIPRODUKTER   

Unika X er vores eksperimentelle mejeriprodukter  
udviklet til de dygtigste kokke. Kokkene er de  
ypperste madfortolkere, som vi søger inspiration 
fra, og som tester vores produkter.

Unika X er vores innovationsværksted. Det er 
herfra udviklingen udspringer. Unika X rummer 
både de første pilotforsøg, hvor vi søger kokkenes 
ekspertise - og det faste Unika X sortiment.

Det faste Unika X sortiment tæller både køkken-
bordsproduktioner og produkter, som testes af 
toprestauranter i længere perioder. Samtidig  
evaluerer vi det faste Unika X sortiment i vores 
egne butikker.

Når et Unika X produkt er færdigtestet, flytter vi 
det fra de helt små kar til de lidt større. Hermed 
transformerer vi Unika X oste og smør til Arla  
Unika, og Unika X friskvarer bliver transformeret 
til Essens fra Arla Unika. 

Vi sælger Unika X til udvalgte restauranter og i 
vores egne Arla Unika butikker. 



GAMMEL KNAS CREME 
OSTECREME
BIRKUM MEJERI, DANMARK

Smørbar nyklassiker 
Gammel Knas Creme er en smørbar udgave af 
vores mest eftertragtede ost Gammel Knas. Vi 
fremstiller den smørbare ost på Birkum Mejeri med 
Gammel Knas fra Nørre Virum Mejeri. Gammel 
Knas er en Havarti modnet minimum 24 måneder 
kendetegnet ved sin udtalte umamismag og 
fine balance mellem sødme, syre og fedme. Ved 
forvandlingen til creme er ostens sjæl intakt og 
den fine balance mellem sødme, syre og fedme 
findes nu i en smørbar ostecreme. Gammel Knas 
har dermed bevaret sin særlige smag, men er blevet 
udrustet med nye funktionaliteter.  

Kongstanke bag osten: At forvandle Gammel Knas 
til en anden konsistens med nye anvendelses- 
muligheder. 

DUFT

Brunet smør og nødder.

SMAG

Umami, karamel, brunet 
smør og salt.

FØLELSE

Tæt, fed og blød.

OSTENS NAVN

Osten er en cremet udgave 
af vores mest anerkendte 
ost Gammel Knas.



ØKOLOGISK

HAVGUS 24
FAST, GUL OST 
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Kraftfuld med brunet smør noter
Havgus 24 er en fast ost, som modnes i 24 måneder. 
Vi fremstiller osten på Tistrup Mejeri. Her har vi 
en helt speciel mælkesyrekultur, der er holdt i live 
ved daglig podning siden 1943. Mælkesyrekulturen 
supplerer vi med Lactobacillus Helveticus. Netop 
den kombination giver Havgus sin ideelle start på 
24 måneders modning. Vi passer og modner osten 
i sit eget rum på Affinage Center Unika, der ligger 
i forlængelse af mejeriet. Her dehydreres osten 
langsomt. Under modningen dannes de knasende 
proteinkrystaller, og Havgus 24 får sin faste struk-
tur, særlige smag og fylde. Jo længere modning. Jo 
mere intens. 

Kongstanke bag osten: At udforske forskellige 
modningsgrader af Havgus.

DUFT

Brunet smør, oxideret æble 
og nødder.

SMAG

Let syrlighed og dyb, sødlig 
smag.

FØLELSE

Fast konsistens, der giver 
efter. Krystaller, der knaser, 
og en let udtørrende 
fornemmelse.

OSTENS NAVN

Havgus 24 er en ældre 
variant af Havgus 12 og 
Havgus 8. Tallet 24 angiver 
det antal måneder, osten er 
modnet.



ØKOLOGISK

KORNLY
FAST, GUL OST 
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Seks måneders symbiose
Kornly er en fast ost modnet i rugkerner. Vi frem-
stiller Kornly på Tistrup Mejeri, hvor den bliver 
modnet i minimum seks måneder på Affinage 
Center Unika, som ligger i forlængelse af mejeriet. 
I gamle dage gemte man osten i ly af korn for at 
holde musene væk. Vi lod os inspirere og genop-
fandt modningsmetoden. Under modningen opstår 
en symbiose mellem rugkerner og ost, hvor kornet 
langsomt absorberer fugt fra osten, og osten tager 
smag fra kornet. Modningen i rugkerner giver osten 
sin helt særlige smag, en duft af korn og hø og en 
naturskorpe, der varierer med sæsonen og kornets 
fugtighed.

Kongstanke bag osten: At opnå en unik duft og 
smag ved at modne osten i rugkerner.

DUFT

Korn, brød, brunet smør, 
syrlig-sød, nød, hø, spirede 
korn.

SMAG

Korn, nød, sød, fyldig, 
intens, let syrlig, brunet 
smør, nybagt franskbrød, 
salt, frugt, balanceret, 
smagsmættet, mild.

FØLELSE

Fast, lidt tør.

OSTENS NAVN

Kornly refererer til 
traditionen med at modne 
ost i ly af korn.



DUFT

Aromatisk, mild duft af røg 
og læder.

SMAG

Insisterende røgsmag, 
honningsødme og en let 
bitterhed.

FØLELSE

Fast konsistens, men blød 
og let cremet når den 
tygges.

OSTENS NAVN

Skærsild betyder renselses- 
ild og er et forstadium 
til himlen. Dette er i tråd 
med, at vores ostebarn 
Skærsild koldrøges for at 
sende de, der spiser osten i 
smagshimlen.

ØKOLOGISK

SKÆRSILD
FAST, GUL OST
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Koldrøget, dansk osteklassiker
Skærsild er en koldrøget ost inspireret af ostetypen 
Fynbo og fremstilles på Tistrup Mejeri. Ved brug af 
røg har vi nyfortolket den danske klassiker Fynbo, 
som fik sit navn efter Stresa-konventionen i 1952. 
Ostetypen kaldtes indtil da ”opstukken gouda”, da 
osten oprindeligt var inspireret af den hollandske 
gouda. Der er tale om en opstukken ost, og det vil 
sige, at ostemassen samles og presses under vallen i 
ostekarret, hvilket giver en tæt lukket ost med fine 
runde huller. Efter saltning i lage påsmøres osten 
rødkit-bakterier og modnes ved 15-17 grader i fem 
uger på mejeriets gæringslager. Herefter flyttes 
osten til et modningslager, hvor den modnes ved 
ni grader, og der sker en delvis dehydrering. Når 
osten er 20 uger, koldrøges den over bøg og rød-el 
i to døgn i mejeriets røgovn. Skærsild er vores bud 
på en moderne Fynbo. En fast ost med en behagelig 
ren smag og duft af røg.

Kongstanke bag osten: At nyfortolke den danske 
klassiker Fynbo ved brug af røg.



Dramatisk og dragende
Femme Fatale er en fandenivoldsk hvidskimmelost, 
der fremstilles på Troldhede Mejeri. Osten er inspire-
ret af den franske osteklassiker camembert. Femme 
Fatale er den rebelske tvillingesøster til Den Hvide 
Dame og fremstilles ved brug af den aggressive 
svamp Penicillium Candidum. I kombination med 
en særlig modningsprofil til Femme Fatale, som 
modnes tre uger ved høje temperaturer, har osten 
en markant smag tidligt i sit liv. For at skærpe ostens 
distinkte konsistens og smag er den udtalte cre-
methed i Femme Fatale ikke baseret på tilsætning 
af fløde, men på nedbrydning af mælkeprotein i 
forbindelse med modningen. Samtidig har vi ændret 
teknik, så vallen afdrænes i osteformene efter por-
tionering, i stedet for afdræning i ostekarret. Dette 
giver en anderledes konsistens og mundfølelse. Ved 
at arbejde med intens modning og nedbrydning 
af protein fås en potent sidegevinst både i form af 
ammoniak og aminosyrer, der giver umami. Denne 
fatale kvinde skal serveres kølig på en ostetallerken 
og vil i løbet af sin korte blomstringsperiode ændre 
personlighed i smag og konsistens.

Kongstanke bag osten: At skabe eksplosiv smag ved 
at skabe de optimale betingelser for smagsudvik-
ling og tillade en kort, men intens blomstringsperi-
ode før osten falmer og dør.

DUFT

Stald, ammoniak, kål.

SMAG

Rund bitterhed, sødme og 
en kort syrlig afslutning.

FØLELSE

Blød skorpe, flydende 
indre. Cremet og med en 
coatende effekt.

OSTENS NAVN

Osten er fransk inspireret 
og er med sin intense 
blomstring lidt af en 
femme fatale, som er en 
fransk betegnelse for en 
forførende, dramatisk og 
skæbnesvanger kvinde.

ØKOLOGISK

FEMME FATALE
HVIDSKIMMELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK



TREFOLD
HVIDSKIMMELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Dehydrering af Den Hvide Dame
Trefold er en dehydreret hvidskimmelost fra 
Troldhede Mejeri. Osten er en videreudvikling 
af Den Hvide Dame. En hvidskimmelost som vi 
tilfører gærkulturen Geotrichum, der danner en 
helt tynd skimmeloverflade. Når Den Hvide Dame 
er skabt, bliver osten dehydreret, så modningen går 
i dvale, og den fine balance mellem syre og fedme 
koncentreres. På den måde intensiverer vi smagen, 
og Trefold opstår.

Kongstanke bag osten: At undersøge hvordan 
dehydrering af fuldfed ost skaber nye smagsnuan-
cer og tekstur.

DUFT

Sødlig, varm fløde, en ydre 
duft af sommereng og 
gæret hø.

SMAG

Intens og kombineret smag 
med balanceret syrlighed 
og fedme.

FØLELSE

Blød, fuldfed og glat. 
Smelter og prikker let på 
tungen.

OSTENS NAVN

Gennem dehydreringen 
er smagen intensiveret, og 
vi har skabt en trefoldig 
smagsoplevelse.



GEKO
HVIDSKIMMELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Halv ged og halv ko
Vi har skabt en hvidskimmelost på lige dele gede- 
og komælk. Deraf navnet Geko. Opskriften stam-
mer fra en tid, hvor man blandede de mælketyper, 
man havde tilgængelige på gården. I dag tilsætter 
vores ostemester fra Troldhede Mejeri gærkulturen 
Geotrichum, som sammen med mælkeblandingen 
giver Geko sin helstøbte smag. Osten modner 
hurtigt og er på trods af sin lille størrelse en ost 
med stor karakter.

Kongstanke bag osten: At lade traditionen om at 
blande forskellige typer af mælk få nyt liv.

DUFT

Ged, syrlig, gær, smør, sødlig, 
hø, champignon, jord, mild.

SMAG

Fløde, salt, ged, stald, mælk, 
skimmel, syrlig, hø, mælk, 
ammoniak, champignon, 
nødder.

FØLELSE

Flydende, cremet.

OSTENS NAVN

Med lige dele ged og ko var 
navnet oplagt: Geko.



ØKOLOGISK

STOR RØD LØBER
RØDKITOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Fyrtårn for rødkitoste
Vi fremstiller Stor Rød Løber i små ostekar på 
Gjesing Mejeri. Vores ostemester vasker osten i 
rødkitkultur, som skaber ostens karakteristiske 
staldnoter. Når osten, man serverer, er tempereret, 
er resultatet en ost med en silkeblød, ofte løbende 
midte, en fast overflade og en kontrastfyldt smag 
og duft. Stor Rød Løber er en kulturbærer i vores 
sortiment og har lagt kimen til både Nordlys og 
Rød Løber.

Kongstanke bag osten: Med Stor Rød Løber 
ønskede vi at fremstille en ost, der var så løbende, 
at man kunne spise den med ske. Konsistensen 
afhænger i høj grad af, hvor i modningen osten 
befinder sig.

DUFT

Mild duft af stald, honning 
og krydret smør.

SMAG

Mild og harmonisk smag, 
der eksploderer i munden, 
kostald.

FØLELSE

Kontrast mellem den 
silkebløde midte og den 
faste skorpe. Smelter på 
tungen.

OSTENS NAVN

Stor Rød Løber refererer til 
ostens størrelse og kom-
binationen af ostens ofte 
løbende kerne og rødlige 
skær.



ØKOLOGISK

NORDLYS
RØDKITOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Intens rødkit
Nordlys er en rødkitost fremstillet i små ostekar 
på Gjesing Mejeri. Nordlys er en videreudvikling af 
Stor Rød Løber. Nordlys har ofte en mere løbende 
kerne og en mere intens smag, fordi den blandt 
andet har fået tilført ekstra modningskultur. 
Nordlys er en ost med smagsmæssig dybde med 
karakteristiske noter af champignon og skovbund.

Kongstanke bag osten: At skabe større dybde i 
smagen ved hjælp af ekstra modningskulturer.

DUFT

Solbærblade, barsk stald, 
svampe.

SMAG

Skovbund, intens champig-
non, brunet smør, stald.

FØLELSE

Flydende med en kort og 
mild eftersmag.

OSTENS NAVN

Osten har et spændende 
farvespil og er opkaldt efter 
fænomenet Nordlys, som 
kendetegnes ved sit særlige 
farvespil.



ØKOLOGISK

KOVENDING
BLÅSKIMMELOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Nye skimmeltraditioner
Kovending fra Gjesing Mejeri er et særsyn af en 
blåskimmelost, hvor der er vendt op og ned på 
traditionen. Normalt når man laver blåskimmel-
oste, får skimmelen lov til at vokse frem inde i 
osten, mens dens ydre bliver vasket i saltvand for 
at hæmme væksten af skimmel uden på osten. 
Med Kovending er det lige omvendt. Osten er 
påført blåskimmel, som får lov til at vokse frem 
uden på osten. Sådan får osten sine smukke, 
blåsorte nuancer, mens dens indre forbliver hvidt. 
Skimmelkulturen bidrager med smag og tekstur til 
ostens ydre og giver den en balanceret bitterhed. 
Bitterheden fungerer som modspil til ostens 
cremede og løbende kerne.

Kongstanke bag osten: Ved at nyfortolke blåskim-
mel og vende op og ned på traditionerne med 
blåskimmel uden på osten og et hvidt, flydende 
indre, får vi Kovending.

DUFT

Skovbund og svampet 
blåskimmel.

SMAG

En let bitterhed fra 
skorpen.

FØLELSE

Cremet kerne med kontras-
ter fra den faste skorpe.

OSTENS NAVN

Vi lavede en kovending, 
da vi gik imod traditionen 
om at lade blåskimmelen 
modne osten indefra, men i 
stedet tilførte den til ostens 
ydre.



SORT HIMMEL
BLÅSKIMMELOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Dehydreret blåskimmel
Sort Himmel fra Gjesing Mejeri er en dehydreret 
blåskimmelost med en anelse fåremælk. Ostens 
rustikke ydre vidner om, hvordan den er blevet 
til. En proces, der kræver tid og håndelag. Osten 
er skabt ud fra en ide om at forvandle en god 
blåskimmelost til en ost i særklasse ved hjælp af 
affinage. De første fem uger modner vi Sort Him-
mel ved højere luftfugtighed og temperatur. Mod-
ningen decelereres ved dehydrering på et køligt 
ostelager, hvor osten taber omkring en femtedel af 
sit vandindhold og får en fast konsistens. På trods 
af sit kraftfulde udseende har Sort Himmel en 
frisk og frugtig lethed i smagsnuancerne.

Kongstanke bag osten: At anvende affinage som 
metode til videreforædling og dermed at for-
vandle en god blåskimmelost til en ost i særklasse.

DUFT

Frugtig lethed og svampe.

SMAG

Umami, skovbund og 
svampe.

FØLELSE

Fast konsistens, smelter på 
tungen.

OSTENS NAVN

Visuelt ligner osten en sort 
himmel. Et uvejr under 
opsejling. Samtidig er 
begrebet sort himmel et 
varsel om stor forandring. 
Det er netop, hvad der 
sker, når vi videreforædler 
denne ost gennem affinage.



HALLANDS HIMMEL
BLÅSKIMMELOST
KVIBILLE MEJERI, SVERIGE

Vild umami
Hallands Himmel er en dehydreret, blåskim-
melost med skimmel både i det indre og på det 
ydre. Osten fremstilles på Kvibille Mejeri med 
termofile kulturer for at skabe det bedste afsæt 
for udvikling af umami. Osten er modnet ved høj 
fugtighed og temperatur, som danner frodige 
rammer for udvikling af blåskimmelkulturen. 
Her får skimmelen lov til at udvikle sig i 10 uger, 
før den dehydrerer 20 uger på et køligt ostelager 
indpakket i åndbart papir. Osten er fast og smelter 
samtidig i munden. Den har en vild umami og en 
salt og ren ostesmag.  

Kongstanke bag osten: Udforske ekstrem dybde-
modning til at udvikle vild umami. 

DUFT

Champignon, skovbund, 
tørret græs.

SMAG

Dyb umami, salt, let bitter-
hed fra skorpen og blød 
skimmel.

FØLELSE

Fast, ensartet konsistens 
og knaser let omkring 
skimmelen.

OSTENS NAVN

Vi fremstiller Hallands 
Himmel på Kvibille Mejeri, 
som ligger i Halland, 
Sverige. Himmel refererer 
til farven på blåskimmelen 
og en følelse af at komme i 
umamihimlen.



SØLVRÆV
BLÅSKIMMELOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Cremet harmoni
Sølvræv er en cremet, fyldig blåskimmelost tilsat 
en anelse fåremælk. Vi fremstiller osten på Gjesing 
Mejeri. Dybdemodning er nøglen til den fyldige 
umami. Modningen foregår aerobt i to tempi og 
over væsentlig længere tid, end man ofte ser i blå-
skimmelost. Den første modningsperiode sker ved 
høj temperatur for at få skimmelen til at vokse og 
udvikle enzymer. Den anden del af modningen 
foregår på et køligt ostelager, hvor enzymerne får 
tid til at virke. Osten er indpakket i folie under 
modningen for at undgå dehydrering. Smagen er 
karakteriseret ved en salt og lakridsagtig smag, og 
den tilsatte fåremælk gør smagen bred og fyldig. 
Osten er samtidig stor, hvilket giver god balance i 
modningen på grund af forholdet mellem ostens 
ydre og indre.

Kongstanke bag osten: At udforske aerob dybde-
modning af store blåskimmeloste.

DUFT

Svampe, jordbund.

SMAG

Engelsk lakrids, jordbund, 
dyb sødme, mørke bær.

FØLELSE

Skimmelen knaser let 
kombineret med en blød 
fornemmelse.

OSTENS NAVN

Sølvræv har fået sit navn 
på grund af sit stilfulde ofte 
grå ydre. 



DUFT

Stald, champignon og  syrlig 
duft af kærnemælk.

SMAG

Syrlig og harmonisk. Noter 
af champignon, jord og 
skovbund.

FØLELSE

Fast konsistens, skør og 
porøs.

OSTENS NAVN

Osten er en ung blanding - 
en hybrid - mellem fast, gul 
ost og blåskimmel.

HYBRID 
KRYDSNING MELLEM FAST,  
GUL OST OG BLÅSKIMMELOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Ung og vital af blandet blod
Hybrid er en krydsning mellem en fast, gul ost og 
en blåskimmel med omkring en femtedel fåre-
mælk. Osten fremstilles på Gjesing Mejeri. Osten 
modnes på mejeriet i beskedne fem uger, inden 
den er klar til at blive spist. Der er mange stærke 
fortællinger om oste, der modnes længe og dybt 
for at deres skønhed forløses. Hybrid er derimod 
ung og vital. En rosenknop, hvor de tætpakkede 
rosenblade giver en fast og spændstig blomst fuld 
af ungdommelig duft og energi. Osten blomstrer i 
sin ungdom med en behagelig, fast konsistens og 
fine aromaer fra fåremælken, mælkesyrekulturen 
og den milde skimmel. En anden del af Hybrids 
tankemæssige arvemateriale er nysgerrigheden 
efter at udforske grænselandet mellem eksiste-
rende ostetyper.

Kongstanke bag osten: Med Hybrid ønsker vi at 
bryde dogmer. Både ved at krydse eksisterende 
ostetyper og ved at finde skønheden i unge oste. 



MORGENSTJERNE
HVID- OG BLÅSKIMMEL MED RØDKIT
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Et møde mellem ost, kaffe og 
whisky
Morgenstjerne er tredje generation af Sirius, 
vores dehydrerede treenighed af rødkit-, blå- og 
hvidskimmel fremstillet på Troldhede Mejeri. 
I Morgenstjerne bruger vi affinageteknikkerne 
de- og rehydrering. Baristaer fra La Cabra har 
lært mejeristerne på Troldhede Mejeri at brygge 
kaffe efter alle kunstens regler. Mejeristerne 
brygger 20 liter naturligt fermenteret kaffe ristet 
af La Cabra, som hældes i mælken i ostekarret, og 
mælken laves til ost. I Morgenstjernes indre vokser 
blåskimmel, og på dens ydre vokser hvidskimmel 
og rødkitbakterier. Efter måneder på ostelagre, 
hvor osten først sikres god vækst af mikrofloraen, 
dehydreres den. Morgenstjerne rehydreres i 
Stauning Rye whisky, som den suger til sig som 
en svamp. Osten er kompleks og fyldig. Whiskyen 
gør ostens skorpe knasende sprød og tilføjer nye 
smage og aromaer af tropisk frugt, der sammen 
med kaffens dybe smag, gør Morgenstjerne til et 
unikum.

Kongstanke bag osten: At skabe en eventyr- 
lysten ost, som leder tankerne hen mod  
konfekture, igennem affinageteknikkerne  
de- og rehydrering.

DUFT

Ananas, passionsfrugt, 
karamel, blåskimmel og 
brunet smør.

SMAG

Frugtig, frisk syrlighed 
som appelsinjuice, mild 
eftersmag af blåskimmel.

FØLELSE

Knasende skorpe 
og et cremet, blødt 
indre. Kontraster fra 
proteinkrystaller og 
blåskimmel.

OSTENS NAVN

Navnet Morgenstjerne 
bruges ofte om planeten 
Venus, der med sin brunlige 
farve, har sine ligheder med 
ostebarnet Morgenstjerne.



UNIKKE SMAGSOPLEVELSER

Arla Unika er vores serie af ost og smør udviklet 
til, testet og blåstemplet af en række af de bedste 
restauranter.

Vores mission med Arla Unika serien er at skabe 
særlige mejerioplevelser og løfte mejeri til nye 
højder. Arla Unika rummer vores ostebørn. Som 
de individuelle personligheder de er, har de fået 
navne, som passer lige netop til dem såsom  
Gnalling, Gammel Knas og Den Hvide Dame.

Vi forsøger at skabe multisensoriske smagsople-
velser ved at stimulere flest mulige sanser på hele 
smagsrejsen. Rejsen starter fra, at gæsten hører 
om Arla Unika, præsenteres for Arla Unika på me-
nuen, får historien fortalt og ser, dufter, smager og 
genfortæller oplevelsen.

Produkter i serien er først udviklet og modnet i 
vores eksperimentelle Unika X serie, før vi trans-
formerer dem over i Arla Unika-serien og gør dem 
tilgængelige for et lidt større publikum.

Vi sælger Arla Unika til udvalgte restauranter, i 
vores egne Arla Unika-butikker, via foodservice 
grossister og i specialforretninger.



KARAMELSTEN
KARAMELLISERET HVIDSKIMMELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Dampet ihjel ved en fejl
Karamelsten er en karamelliseret hvidskimmelost 
fra Troldhede Mejeri. Osten er fremstillet ved 
trykkogning i en autoklave, hvor der sker en 
Maillard-reaktion mellem protein og sukker. 
Historien bag osten er, at vi ved en fejl kom til at 
varmebehandle en langtidsholdbar brie for længe. 
Osten var hård og smagte lidt af karamel. Det, syn-
tes vi, var spændende. Derfor gentog vi processen, 
og i vores begejstring lod vi en hvidskimmelost 
trykkoge ekstra længe. Karamelsten er hård som 
sten og smager lidt af karamel. Man kan rive 
Karamelsten over retterne ved brug af rive- eller 
mandolinjern. Osten tilfører særlige karamelnoter 
ligesom brunet smør. En harmonisk ost med noter 
af flødekaramel og fyrretræ.

Kongstanke bag osten: Et ønske om at afprøve 
helt nye fremstillingsmetoder. Ved trykkogning 
i en autoklave er osten karamelliseret, og vi har 
skabt en ost, som aldrig er set før.

DUFT

Sødme lidt a la fudge, 
vanilje, honning og en snert 
fyrretræ.

SMAG

Karamel, lidt brændt med 
salte og syrlige noter.

FØLELSE

Sprød og en mund- 
fornemmelse af smør.

OSTENS NAVN

Med smagen af karamel og 
en konsistens hård som en 
sten er navnet Karamelsten 
oplagt.



Veldrænet friskost
Loke er en friskost håndlavet på Troldhede Mejeri. 
Sammenlignet med andre friskoste, som er frem-
stillet ved hjælp af filtreringsteknik, så fremstiller 
vi Loke som en almindelig ost og dræner derfor 
ostemassen for valle. Under den 18 timers lange 
syrning i et lille ostekar udvikler Loke sin særlige, 
syrlige og dybe smag. Efter endt syrning skærer vi 
osten ud og fylder den i forme, hvor den drypper 
af over lang tid og får sin faste konsistens. Denne 
dræning giver substans og krop til osten.

Kongstanke bag osten: At fremstille en ost, der 
kan trække smag fra det, man tilsætter.

DUFT

Citron, vanilje.

SMAG

Sødme, fløde, blød syrlighed.

FØLELSE

Let porøs, smelter hurtigt 
på tungen.

OSTENS NAVN

Loke er opkaldt efter 
halvguden af samme navn. 
Begge er kamæleoner. 
Osten tager form alt efter, 
hvad man bruger den til 
ligesom halvguden, der 
både kunne tilpasse sig 
gudernes og jætternes 
verden.

ØKOLOGISK

LOKE
FRISKOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK



Fast ost med milde karamelnoter
Havgus 8 er en fast ost, som modnes i otte måneder. 
Vi fremstiller osten på Tistrup Mejeri. Her har vi 
en helt speciel mælkesyrekultur, der er holdt i live 
ved daglig podning siden 1943. Mælkesyrekulturen 
supplerer vi med Lactobacillus Helveticus. Netop 
den kombination giver Havgus sin ideelle start på 
otte måneders modning. Vi passer og modner osten 
i sit eget rum på Affinage Center Unika, der ligger 
i forlængelse af mejeriet. Her dehydreres osten 
langsomt. Jo længere modning. Jo mere intens.

Kongstanke bag osten: At udforske forskellige 
modningsgrader af Havgus.

DUFT

Ananas, brunet smør og 
korn.

SMAG

Mild, sødmefuld smag, 
appelsin og lys karamel.

FØLELSE

Fast konsistens, der bliver 
blød i munden.

OSTENS NAVN

Havgus 8 er en yngre variant 
af Havgus 12. Tallet otte 
angiver det antal måneder, 
osten er modnet.

ØKOLOGISK

HAVGUS 8
FAST, GUL OST
TISTRUP MEJERI, DANMARK



Kokkenes nr. 1
Havgus 12 fremstilles på Tistrup Mejeri. Her har vi 
en helt speciel mælkesyrekultur, der er holdt i live 
ved daglig podning siden 1943. Mælkesyrekulturen 
supplerer vi med Lactobacillus Helveticus. Netop 
den kombination giver Havgus sin ideelle start på 
12 måneders modning. Vi passer og modner osten 
i sit eget rum på Affinage Center Unika, der ligger 
i forlængelse af mejeriet. Her dehydreres osten 
langsomt. Under modningen dannes de knasende 
proteinkrystaller, og Havgus 12 får sin faste struk-
tur, særlige smag og fylde. Jo længere modning. Jo 
mere intens. 

Kongstanke bag osten: Med udgangspunkt i det ny 
nordiske køkken var kongstanken at fremstille en 
dansk terroir-ost på mælk fra besætninger, som 
har græsset ved Vadehavet, hvor havgusen trækker 
salt fra havet ind over markerne. I dag ved vi, at det 
primært er kombinationen af mælkesyrekulturer 
og særligt Havgus’ pasning og modning på Affinage 
Center Unika, der skaber ostens unikke smag.

DUFT

Mild duft af nødder og 
brunet smør. Flødekaramel, 
abrikos og mandel.

SMAG

Karamel, salt, nødder og en 
anelse stald. Syrlig, frugtig 
med noter af ananas og 
melon.

FØLELSE

Knaser lidt og er let smuld-
rende, men fast.

OSTENS NAVN

Havgus 12 har fået sit navn 
fra den oprindelige tanke 
om at udvikle en terroir-ost 
fra Vadehavet. Tallet 12 
angiver det antal måneder, 
osten er modnet.

ØKOLOGISK

HAVGUS 12
FAST, GUL OST
TISTRUP MEJERI, DANMARK



GAMMEL KNAS
24 MÅNEDER LAGRET HAVARTI
NØRRE VIUM MEJERI, DANMARK

Nyfortolkning af Havarti
Vores ostemestre drømte om at nyfortolke den 
klassiske Havarti. Med en ny affinageteknik, hvor 
osten modnes anaerobt i minimum 24 måneder, 
udviklede vi en Havarti med andre kulturer, der 
gjorde osten egnet til at modne i lang tid. Under 
modningen opstår den fine balance mellem det 
søde, fede, syrlige og de knasende sprøde protein-
krystaller. Resultatet er en ost, der overrasker i 
smag og struktur, hvor ostens sødme, syre og fedme 
får modspil fra de knasende sprøde proteinkrystal-
ler. På trods af sit navn er Gammel Knas ikke stærk, 
men unik i både smag og struktur.

Kongstanke bag osten: At nyfortolke den klassiske 
Havarti til nye højder.

DUFT

Floral og syrlig. Noter af 
stald og tællet kærnemælk.

SMAG

Sød smag af frugt og tællet 
kærnemælk. Syrlig, bitter, 
salt, umami.

FØLELSE

Porøs og blød. De knasende 
krystaller giver en kontrast 
til den cremede ost.

OSTENS NAVN

Gammel Knas har fået sit 
navn på grund af kombi-
nationen af de knasende 
proteinkrystaller og den 
lange modningsperiode på 
minimum 24 måneder.



ØKOLOGISK

KRY
FAST, GUL OST AF UPASTEURISERET MÆLK
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Født af den rå natur
Dygtige danske kokke havde længe efterspurgt en 
dansk råmælksost, og derfor skabte vi Kry. En ost 
på upasteuriseret mælk fra én besætning på  
Sundgaard ved Holstebro udvalgt på grund af sin 
mælkekvalitet. Fordi mælken ikke bliver pasteuri-
seret, kan vi bevare de naturlige enzymer og de 
naturligt forekommende bakterier. Disse fremmer 
ostemodningen og giver en særlig smagsmæssig 
kompleksitet. Fremstillingen af fast råmælksost 
er et krævende håndværk, der fordrer stor tålmo-
dighed og viden. Kry fremstilles på Tistrup Mejeri, 
hvorefter vi passer og modner den i ni måneder på 
Affinage Center Unika, som ligger i forlængelse af 
mejeriet.

Kongstanke bag osten: Ønsket om at fremstille en 
ost på råmælk, fordi vi dermed værner om mæl-
kens naturlige egenskaber og lader dens særlige 
smag komme til udtryk i den færdige ost.

DUFT

Nyristet brød, stald, hø, 
kartoffelkælder og kærne-
mælk.

SMAG

Udvikler sig i munden. 
Lethed i aromaer og sam-
tidig en intens og krydret 
smag med milde noter af 
stald. Honning- 
melon og fede nødder.

FØLELSE

Giver en let prikken på 
tungen. Kompakt og bliver 
længe i munden.

OSTENS NAVN

Kry er inspireret af den 
franske betegnelse for 
upasteuriseret mælk ”lait 
cru”. At være Kry betyder 
samtidig at være selvsikker 
og lidt kæphøj.



ØKOLOGISK

ÅRSTIDSOST
GUL OST
TISTRUP MEJERI, DANMARK

Fed og aromatisk skæreost 
Årstidsost er en kitmodnet skæreost lavet på 
ustandardiseret, økologisk mælk. Vi fremstiller 
osten på Tistrup Mejeri. Årstidsosten er 
udviklet i samarbejde med kokken Kenneth 
Toft-Hansen, som ønskede et nyt niveau af ost 
til morgenbordet på Svinkløv Badehotel. Den 
er lavet på ustandardiseret mælk, hvis fedtind-
hold varierer med årstiden. På ostens overflade 
vokser der rødkitkultur, som man kender det 
fra Danbo. Osten er økologisk, mellemlagret og 
fedtprocenten i den færdige ost svinger mellem 
31-35%. Årstidost har en fed, syrlig og aromatisk 
smag og er særligt egnet som skæreost.   

Kongstanke bag osten: At skabe et nyt niveau 
af skæreost til det danske morgenbord.

DUFT

Smør, græs, stald og fløde.

SMAG

Let kitsmag, flødesød og 
balanceret syre.

FØLELSE

Fast, fyldig tekstur, bliver 
blød og smelter hurtigt i 
munden.

OSTENS NAVN

Osten er lavet på årstids-
mælk, som har et naturligt 
fedtindhold, der varierer 
med årstiden.



KORYFÉ
FAST, GUL SKÆREOST
ÖSTERSUND MEJERI, SVERIGE

Nyfortolkning af svensk  
klassiker 
Koryfé tager udgangspunkt i en af Sveriges 
mest populære oste, hushållsosten, og bygger 
videre på den runde og imødekommende 
skæreost med lidt mere af det hele. Vores 
mejerister på Östersund Mejeri har kælet for 
hver eneste detalje i produktionen og skabt 
en velafbalanceret, smagsrig, blid og kærlig 
morgenost til osteelskere med sans for detaljen.
Koryfé stræber efter at finde balancepunktet 
mellem en fast skærbar konsistens, en frodig 
fedme, der smelter cremet i munden, og en 
saltning, som er så præcis, at det giver plads i 
smagsbilledet til ostens forfriskende syrlighed 
og delikate aromatiske spil mellem blomster og 
smør.  

Kongstanke bag osten: At hylde den svenske 
nationalost, hushållsosten, ved at optimere 
alle elementer i produktionen til en velafstemt 
nyfortolkning.

DUFT

Friskt aromatisk af blom-
ster og smør

SMAG

Forfriskende syrlig, smør-
fed, fast og velafbalanceret

FØLELSE

Mild, rund, venlig og delikat

ALDER VED UDGIVELSE

6 uger

FEDTINDHOLD

32 %

OSTENS NAVN

Inspirationsforlægget, 
hushållosten, er et ægte 
svensk ostekoryfæ – fra 
græsk koryphaios, som 
betyder ‘fører’



ØKOLOGISK

HVORDAN BO
FAST, GUL OST
TISTRUP MEJERI, DANMARK

DUFT

Intens duft af stald, nødder 
og korn.

SMAG

Dyb modnet smag og en let 
bitterhed. Har kant og en 
rund smag af smør.

FØLELSE

Fyldig og blød konsistens, 
der smelter på tungen.

OSTENS NAVN

Hvordan Bo skildrer den 
udfordring, vi gav os selv. 
Hvordan løfter vi økologisk, 
lagret Danbo til nye højder 
og får en markant, men ren 
kitsmag frem i osten?

Moden ost med ren kitsmag
Hvordan Bo er en økologisk, lagret Danbo. Osten 
fremstilles på Tistrup Mejeri og modnes 23 uger. Osten 
er en lagret Danbo 45+. At det er en 45+ betyder, at 
ostens fedtindhold i tørstoffet er 45%. Fedtprocenten 
i den færdige ost er 24%. 

Danbo er den mest producerede og spiste ost i 
Danmark. Det er danskernes ost og betragtes som 
Danmarks nationalost.

Kongstanken bag osten er at nyfortolke økologisk, 
lagret Danbo til nye højder ved bl.a. at reducere 
vandindholdet og dermed koncentrere fedt- og 
proteinindholdet i osten. Økologisk mælk har fra 
naturens side en anden bakteriesammensætning 
end konventionel mælk, og derfor har vi anvendt 
nye teknologiske greb - dobbeltbaktofugering - som 
gør den økologiske mælk endnu mere ren. Dette er 
vigtigere jo længere modningstiden er. 

Hvordan Bo er dermed vores fortolkning af, hvordan 
en økologisk, lagret Danbo bør være.  En konsistens 
man kan mærke og en ren, karakteristisk smag, hvor 
kit ikke har fået overtaget, men er i god balance med 
resten af osten.

Kongstanke bag osten: At løfte Danmarks nationalost 
Danbo til nye højder. 



DEN HVIDE DAME
HVIDSKIMMELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Afbalanceret fedme og syre
Vi fremstiller Den Hvide Dame på Troldhede 
Mejeri, hvor man har en stolt tradition for 
skimmeloste. I Den Hvide Dame har vi tredoblet 
mælkens naturlige fedtindhold af fløde. Det løfter 
osten til 75+, som er et mejeriteknisk udtryk for 
indholdet af fedt i tørstoffet. I den færdige ost 
betyder det et fedtindhold på knap 50%. Den 
smøragtige ost er balanceret med gærkulturen 
Geotrichum, som danner en sprød, tynd, over-
flade af hvidskimmel.

Kongstanke bag osten: Med Den Hvide Dame 
ønskede vi at udforske egenskaberne i høje fedt-
procenter. Resultatet er en ost i fornem balance 
mellem fedt og syre.

DUFT

Landlig, sødlig duft af 
fuldmoden frugt.

SMAG

Harmonisk balance mellem 
fedt og syre.

FØLELSE

Blød, smøragtig, fed og 
cremet. Smelter i munden.

OSTENS NAVN

I udviklingsstadiet kaldte 
vi osten for Den Fede 
Dame. Forbigående politisk 
korrekthed gjorde dog, at 
vi døbte ostebarnet Den 
Hvide Dame i tråd med 
ostens farve.



ASK
HVIDSKIMMELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Tradition og røg
Vi er blevet inspireret af de gamle danske 
traditioner for rygning af ost. Derfor skabte vi 
Ask, som er en nyfortolkning af den klassiske, 
fynske rygeost. Vores ostemester på Troldhede 
Mejeri håndlaver én dag om ugen en lille 
portion af hvidskimmelosten, tilfører røg via 
saltlage og påfører derefter osten pulveriseret 
aske. Smagen af røg er integreret i hele osten. 
Fra inderst til yderst.

Kongstanke bag osten: At nyfortolke den 
klassiske, fynske rygeost. Med Ask får røgen 
masser af plads, både i udseende og smag.

DUFT

Røg, jord og skovbund.

SMAG

Røg, umami, kød, bacon, 
smør, vilde svampe (østers-
hatte og rørhatte), salt, 
fløde, skimmel (primært i 
skorpen), ammoniak ved 
modning, jord, skovbund. 
Mild eftersmag.

FØLELSE

Cremet, tidligt i modnings-
processen er fløde og smør 
dominerende.

OSTENS NAVN

Ask er vores nyfortolkning 
af den fynske rygeost.



KRONDILD 
HVIDSKIMMELOST
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

En ostefortolkning af dild
Kokken Erwin Lauterbach foreslog en 
ostefortolkning af dild og de modne frø fra 
dildskærmen. Osten skulle smage af dild fra 
inderst til yderst. Vi tog udfordringen op, og 
resultatet blev Krondild - en fortolkning af dild i 
hvidskimmelost. Krondild får lov at syrne længe 
i det lille ostekar på Troldhede Mejeri. Kort før 
vi hælder osten på forme, tilfører ostemesteren 
dild via salt direkte i ostemassen. Til sidst ven-
der vi osten i krondild. Smagen er domineret af 
krondildens nuancer af kommen, og osten har 
en blød konsistens. Smagen af dild er integreret 
i hele osten. Fra inderst til yderst.

Kongstanke bag osten: Krondild afspejler det, 
osten handler om, nemlig at fortolke dild i 
osteform.

DUFT

Dildfrø, svovl (nytårs- 
raketter) og kommen.

SMAG

Smør, frisk, krydret, dildfrø, 
salt, fyldig, skimmel, 
smeltet smør, umami, kogte 
kartofler, svampe, varm 
mælk, let syrlig, kommen.

FØLELSE

Cremet, trækker mund-
vand, saftig.

OSTENS NAVN

Krondild afspejler det, 
osten handler om, nemlig 
at fortolke dild i osteform.



GNALLING 
HVIDSKIMMELOST MED RØDKIT
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Kontrasternes ost
Gnalling er vores første dehydrerede ost. En lille 
ost med stor smag, der smelter på tungen. Vores 
ostemester på Troldhede Mejeri pusler om Gnalling. 
Vi vasker osten flere gange med rødkitkultur. 
Der bliver holdt skarpt øje med, at rødkitten ikke 
overtager den særlige gærkultur Geotrichum, som 
giver Gnalling den fine, sprøde overflade. Efterføl-
gende får osten ro til at udtørre i et separat rum, 
og det er i dehydreringen, at smagsmagien ganske 
langsomt opstår. Smagen er intens smør med noter 
af ananas og passionsfrugt. Med sin faste konsistens 
er Gnalling mulig at servere i ultratynde skiver, som 
netop får osten til at smelte på tungen.

Kongstanke bag osten: Gnalling blev født ved en 
fejl. Mejeriet var ved at afprøve nye pakkemate-
rialer og glemte nogle oste pakket i pergament. 
Et åndbart materiale, så fugten kan trænge ud. 
Ostene dehydrerede. Dehydrering viste sig dermed 
som metode til at intensivere smag og skabe en ny 
fast konsistens.

DUFT

Dufter lidt af nyristet brød.

SMAG

Intens smag af smør 
med noter af ananas og 
passionsfrugt. Let bitterhed 
i skorpen. Salt og syrlig.

FØLELSE

Smelter på tungen med en 
karamelagtig konsistens. 
Cremet, blød kerne og en 
hård skorpe.

OSTENS NAVN

Gnalling har fået sit navn 
på grund af sit beskedne, 
tørre udseende med et 
indre, der overrasker med 
fedme og sødme. En lille 
gnalling med stor smag.



ØKOLOGISK

RØD LØBER
RØDKITOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Silkeblød med staldnoter
Rød Løber er en rødkitost, som vi fremstiller på 
Gjesing Mejeri. Osten er en videreudvikling af 
Stor Rød Løber. Vi fremstiller den i mindre forme 
end Stor Rød Løber, og den har derfor en ander-
ledes modning på grund af et ændret forhold 
mellem det indre og det ydre. Osten dufter af 
stald og honning og har en mild, harmonisk smag. 
Osten har et rødligt ydre fra rødkitten og et 
silkeblødt indre.

Kongstanke bag osten: Med Rød Løber ønskede 
vi at udforske, hvordan smagen udvikler sig 
forskelligt afhængig af forholdet mellem ostens 
indre og ydre.

DUFT

Stald, honning, rapsmark, 
rødkit, hvidskimmel, ristet 
brød og ammoniak.

SMAG

Mild og harmonisk smag, 
der eksploderer i munden, 
kostald.

FØLELSE

Kontrast mellem den 
silkebløde midte og den 
faste skorpe. Smelter på 
tungen.

OSTENS NAVN

Rød Løber er en videre- 
udvikling af Stor Rød 
Løber, som er kendetegnet 
ved sit rødlige ydre og ofte 
løbende kerne.



SIRIUS
HVID- OG BLÅSKIMMELOST MED RØDKIT
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Dehydreret treenighed
Sirius er vores dehydrererede treenighed af rødkit, 
hvid- og blåskimmel fremstillet på Troldhede 
Mejeri. Sirius har et rustikt udseende med en hvid-
lig overflade. Osten er en balancekunst i det rette 
smagsforhold mellem skimmelkulturer. Smagen 
af blå- og hvidskimmel kommer gennem en indle-
dende modning af osten. For at holde modningen 
af de to skimmelkulturer i ave, dehydrerer vi Sirius 
på et køligt ostelager, hvor den taber omkring 20% 
af sin vægt og får sin karakteristiske, faste struktur. 
Samtidig vasker vi ostens ydre i rødkit, der modner 
osten yderligere og giver Sirius sit rødlige skær.

Kongstanke bag osten: Ønsket om at mestre den 
balancekunst det er, at holde skimmel- og kitkultur 
i indbyrdes smagsmæssig harmoni.

DUFT

Skimmel, rødkit, skovbund, 
champignon, kostald, 
salmiak.

SMAG

Velafbalanceret skimmel- 
smag, varm og fyldig, rund 
smør og fløde.

FØLELSE

Blød og smelter hurtigt, 
prikker på tungen.

OSTENS NAVN

Sirius er med sin ukurante, 
hvide overflade og røde 
nuancer opkaldt efter den 
klareste stjerne på den 
nordlige himmel. I oldtiden 
kunne man genkende Sirius 
på sit rødlige skær.



DRUNKEN DOG
HVID-, BLÅSKIMMEL OG RØDKIT
TROLDHEDE MEJERI, DANMARK

Sirius druknet i whisky
Drunken Dog er en videreforædling af Sirius, som 
er vores dehydrerede treenighed af rødkit, blå- og 
hvidskimmel fremstillet på Troldhede Mejeri. 
Osten er en balancekunst i det rette smagsforhold 
mellem skimmelkulturer. Smagen af blå- og 
hvidskimmel kommer gennem en indledende 
modning af osten. For at holde modningen af de 
to skimmelkulturer i ave, dehydrerer vi Sirius på 
et køligt ostelager, hvor den taber omkring 20% 
af sit vandindhold og får sin karakteristiske, faste 
struktur. Samtidig viskes (vaskes) ostens ydre i 
rødkit, der modner osten yderligere og giver Sirius 
sin rødlige nuance. Sirius druknes og vakuum-
meres i Stauning Rye Whisky. Omgivet af whisky i 
det anaerobe miljø opstår Drunken Dog. Whiskyen 
gør ostens skorpe knasende sprød og tilføjer nye 
smage og aromaer af tropisk frugt. 

Kongstanke bag osten: At finde ud af hvordan 
whisky og ost kan blive til ét.

DUFT

Ananas og passionsfrugt.

SMAG

Sødlig smag af honning-
melon, mango, brunet 
smør og en frisk syre i 
baggrunden.

FØLELSE

Umiddelbar fast konsistens, 
men smelter hurtigt på 
tungen. Kontraster fra den 
faste skorpe.

OSTENS NAVN

Drunken Dog er Sirius 
osten druknet i whisky. 
Samtidig er stjernen Sirius 
en del af stjernebilledet 
Store Hund.



MÅNESKÆR
BLÅSKIMMELOST
GJESING MEJERI, DANMARK

Flødeblid blåskimmel
Måneskær er en blid, cremet blåskimmelost. Vi 
fremstiller osten på Gjesing Mejeri. Dybdemodning 
er nøglen til den velafbalancerede smag og 
cremede tekstur. Modningen foregår aerobt i to 
tempi og over væsentlig længere tid end man ofte 
ser i blåskimmelost. Den første modningsperiode 
sker ved høj temperatur for at få skimmelen til 
at vokse og udvikle enzymer. Den anden del af 
modningen foregår på et køligt ostelager, hvor 
enzymerne får tid til at virke. Osten er indpakket i 
folie under modningen for at undgå dehydrering. 
Osten er samtidig stor, hvilket giver god balance i 
modningen på grund af forholdet mellem ostens 
ydre og indre. 

Kongstanke bag osten: At udforske aerob dybde-
modning af store blåskimmeloste.

DUFT

Mild, støvet duft af blå-
skimmel og kostald.

SMAG

Syre og let bitterhed 
rammer forrest på tungen. 
Hasselnødder og mildhed.

FØLELSE

Osten smelter på tungen og 
skimmelen bliver tilbage og 
knaser.

OSTENS NAVN

Osten minder med sin 
store, runde form og 
gullige tone om en måne 
dekoreret med blåt skær 
fra skimmelen.



HØGELUNDGAARD 8
BLÅSKIMMELOST 
HØGELUND MEJERI, DANMARK

Afbalanceret frugtsødme 
Høgelundgaard 8 er en frugtig blåskimmelost, 
som modnes otte måneder. Vi fremstiller osten 
på Høgelund Mejeri. Høgelundgaard 8 er en yngre 
udgave af Høgelundgaard 12, som er et fyrtårn 
inden for dansk blåskimmel. Mest på grund af 
kontrasten mellem skimmel og den bemærkelses-
værdige smag af sød frugt. Vi fremstiller osten i 
små, åbne ostekar, hvor den bliver tilsat en særlig 
gærkultur. Modnet aerobt i fire måneder efterfulgt 
af fire måneder anaerobt udvikler osten konsi-
stens og smag. Høgelundgaard 8 er kendetegnet 
ved sin rustikke overflade med blåsort, hvid, rød 
og brunlig skimmel. Skimmelen og den afbalan-
cerede, søde frugtsmag giver en unik kontrast og 
intens smag.

Kongstanke bag osten: At udforske forskellige 
modningsgrader og samtidig udfordre dogmet om, 
at ost altid bliver bedre jo længere den modner.

DUFT

Intens duft af tropisk frugt 
og whisky.

SMAG

Harmonisk, sødlig, frugtig 
smag, salt og afrundende 
syre.

FØLELSE

Blød og fuldfed, smelter 
hurtigt på tungen, kna-
sende krystaller.

OSTENS NAVN

Navnet er en hyldest til 
Høgelund Mejeri, hvis 
mangeårige kompetencer 
inden for blåskimmelost 
har dannet fundamentet 
for udviklingen af osten. 
Tallet otte angiver det 
antal måneder, osten har 
modnet.



HØGELUNDGAARD 12
BLÅSKIMMELOST
HØGELUND MEJERI, DANMARK

Frugtsødme og sprøde krystaller
Høgelundgaard 12 er et fyrtårn inden for dansk 
blåskimmel. Mest på grund af kontrasten mellem 
skimmel, den bemærkelsesværdige smag af sød 
frugt og sine sprøde proteinkrystaller. Vi fremstil-
ler osten på Høgelund Mejeri i små, åbne ostekar, 
hvor den bliver tilsat en særlig gærkultur. Modnet 
aerobt i fire måneder efterfulgt af otte måneder 
anaerobt udvikler osten konsistens og smag. 
Høgelundgaard 12 er kendetegnet ved sin rustikke 
overflade med blåsort, hvid, rød og brunlig 
skimmel. Skimmelen og den afbalancerede, søde 
frugtsmag giver en hidtil uset kontrast og intens 
smag.

Kongstanke bag osten: At vise, hvordan nye tiltag 
inden for fremstilling og affinage kan løfte gamle 
kendinge til nye højder. Ved at tilsætte gær og 
vakuummere blåskimmelosten anaerobt opstod 
en helt unik mundfølelse og smag.

DUFT

Blåskimmel og svampe. 
Dyb frugtig sødme, skarp 
syrlighed, let ammoniak og 
mælkefedt.

SMAG

Ananas, blåskimmel, syre, 
umami, champignon, 
blomster og lakridssirup.

FØLELSE

Blød og knasende, hvor 
skimmelen er koncentreret. 
Smelter med det samme. 
Fed og prikker på tungen.

OSTENS NAVN

Navnet er en hyldest til 
Høgelund Mejeri, hvis 
mangeårige kompetencer 
inden for blåskimmelost 
har dannet fundamentet 
for udviklingen af osten. 
Tallet 12 angiver det antal 
måneder, osten har modnet.



ØKOLOGISK

SALTET SMØR
HOLSTEBRO MEJERI, DANMARK

Dobbeltsyrnet med knasende 
saltkrystaller
Vi tager os god tid, kærner den økologiske fløde, 
syrner og ælter smørret og lader det hvile i 48 
timer, derefter ælter og syrner vi det en ekstra 
gang, imens vi tilsætter knasende Læsø sydesalt. 
Den dobbelte syrning og dobbelte æltning giver 
smørret sin karakteristiske friske og dybe syrlige 
smag. Smørret har en blød men fast konsistens, 
der får modspil fra de knasende sprøde saltkry-
staller. Denne smør er unik, både når det gælder 
struktur, mundfornemmelse, udseende og den 
friske, syrlige smag.

Kongstanke bag smørret: At imødekomme kokke-
nes ønske om en smør med en højere saltprocent. 
Samtidig ønskede vi at udvikle en smør, der har 
balance imellem fedt, syre og konsistens.

DUFT

Friskkærnet, forår.

SMAG

Kraftfuld og intens. Salt og 
underspillet syrlighed.

FØLELSE

Fast, blød konsistens med 
knasende sprøde saltkry-
staller.



ØKOLOGISK

USALTET SMØR
HOLSTEBRO MEJERI, DANMARK

Dobbeltsyrnet. Dobbeltæltet
Vi tager os god tid, kærner den økologiske fløde, 
syrner og ælter smørret og lader det hvile i 48 
timer, derefter ælter og syrner vi det en ekstra 
gang. Den dobbelte syrning og dobbelte æltning 
giver smørret sin karakteristiske friske og dybe 
syrlige smag. Smørret har en blød men fast konsi-
stens og er velegnet til bagværk og madlavning.

Kongstanke bag smørret: At udvikle en smør med 
en balance mellem fedt og syre.

DUFT

Nødder og fløde.

SMAG

Markblomster og mild 
sødlig smag af smør.

FØLELSE

Fast, blød og glat  
konsistens.



MÆLK MED SMAGSNUANCER

Essens fra Arla Unika er vores økologiske frisk-
vareserie og har stor smag som pejlemærke. Med 
serien ønsker vi at løfte mejeri til nye højder og 
hylde vores råstof mælken ved at gøre friskvarer 
til noget særligt.

Det er egentlig meget simpelt. Jo bedre køerne har 
det, jo bedre er mælken. Og mælken danner hele 
fundamentet for at skabe gastronomiske mejeri-
produkter. På 6. generationsgården Debelgaard i 
Brørup, hvor mælken til Essens fra Arla Unika  
mejeriserie kommer fra, har dyrevelfærd altid 
været en mærkesag.

Vi fremstiller og tapper Essens fra Arla Unika på 
vores mikromejeri i Christiansfeld. Mælken er 
økologisk og certificeret af Dyrenes Beskyttelse.

Essens fra Arla Unika bygger på værdier som smag, 
naturlighed, etik og æstetik. 

Udvikling og test sker på udvalgte restauranter 
under Unika X, før vi transformerer produkterne 
til Essens fra Arla Unika.

Vi sælger Essens fra Arla Unika til udvalgte restau-
ranter, i vores egne Arla Unika-butikker, via food-
service grossister og hos dagligvarebutikker.



ØKOLOGISK

ÅRSTIDSMÆLK
MÆLKEPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Varierer med årstiden
Årstidsmælk er fremstillet af økologisk, 
uhomogeniseret mælk fra Debelgaard og tappet 
på Christiansfeld Mejeri. Det helt enkle er nogle 
gange det allerbedste. Derfor lader vi mælken 
være, som den er, intet er fjernet. Fedtindholdet 
varierer med årstiden, og derfor svinger fedtpro-
centen i mælken fra 3,5-4,5%. Årstidsmælk er en 
økologisk, fyldig mælk med en blid flødesmag 
afsluttet med noter af vanilje.

Kongstanke bag mælken: Med Årstidsmælk 
ønskede vi at hylde det smukke i enkeltheden. 
Årstidernes skiften afspejler sig i det varierende 
indhold af fedt og protein.

DUFT

Fløde, blomster, græs, frugt. 

SMAG

Blid flødesmag og vanilje.

FØLELSE

Fyldig mundfølelse.



ØKOLOGISK

ÅRSTIDSKEFIR
MÆLKEPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Fermenteret Årstidsmælk
Årstidskefir er lavet på økologisk Årtidsmælk 
fra Debelgaard, fermenteret og tappet på 
Christiansfeld Mejeri. Gennem et længere 
innovationsarbejde med forskellige former for 
fermentering udviklede vi Årstidskefir. Kefiren 
er lavet på Årstidsmælk, som varierer hen over 
året og er fermenteret med kefirkultur, der 
tilfører syre og aromastoffer. Ved at anvende 
kefirkulturer udvikles en kompleks, syrlig smag, 
der giver mælkens naturlige høje fedtindhold 
og kefirens fyldige konsistens smagsmæssigt 
modspil. Under fermenteringen får Årstidskefir 
sin perlende fornemmelse, der har givet kefir 
tilnavnet Mælkens Champagne. Kefir stammer 
oprindeligt fra Kaukasus-bjergene og menes at 
være konsumeret der i årtusinder.

Kongstanke bag kefiren: At lave en fermenteret 
udgave af Årstidsmælk med fin balance mellem 
viskositet, fedt og syre.

DUFT

Citron, syrnet mælk, 
kærnemælk.

SMAG

Let syrlig med et strejf af 
fløde.

FØLELSE

Fyldig, let perlende.



ØKOLOGISK

KÆRNEMÆLK
MÆLKEPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Elegant kærnemælk
Kærnemælk er fremstillet af økologisk mælk 
fra Debelgaard, der er fermenteret og tappet på 
Christiansfeld Mejeri. Vi har udviklet en syrnings-
profil, der gør denne kærnemælk til noget særligt. 
Brug af mesofile kulturer og relativt lav tempe-
ratur under fermenteringen giver kærnemælken 
en aromatisk og frisk syrlig smag - blot uden 
den skarpe syre, der ofte er i kærnemælk. Med 
andre ord giver vores syrningsprofil en elegant 
kærnemælk, der ikke er sur. Nogle mennesker har 
en nostalgisk forestilling om ”gammeldags kær-
nemælk”, altså restproduktet fra produktion af 
smør, og forestiller sig at det må være den bedste 
kvalitet. Med smag som pejlemærke har vi valgt at 
fremstille kærnemælk ved fermentering af mælk, 
i stedet for at bruge restproduktet fra fremstilling 
af smør, fordi vi mener, at det giver os den bedste 
kærnemælk i relation til smag.

Kongstanke bag kærnemælken: At udvikle et 
smagsmæssigt alternativ, der ikke bare er syrlig, 
men har en rund og balanceret smag.

DUFT

Frisk, syrnet mælk, fløde, 
citrus.

SMAG

Mild, afrundet syre, syrlig 
frugt, fløde, kogte ris.

FØLELSE

Viskøs, mere tyktflydende 
end mælk og fyldig. Let 
skummende og perlende.



ØKOLOGISK

MÆLK 0,9%
MÆLKEPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Let med fyldig smag
Mælk 0,9% er fremstillet af økologisk, uhomo-
geniseret mælk fra Debelgaard og tappet på 
Christiansfeld Mejeri. Mælken har et lavere 
fedtindhold end vores Årstidsmælk og stadig 
stor smag. Det er en let mælk med en fyldig, 
sød smag og diskrete noter af græs, vanilje og 
fløde. Man kan sidestille smagsfylden med en 
letmælk på 1,5%.

Kongstanke bag mælken: Med Mælk 0,9% 
ønskede vi at gengive den store smag, der 
naturligt forekommer i mælken blot med et 
reduceret fedtindhold.

DUFT

Svag duft, ren, sød, mælk.

SMAG

Sød, fyldig, mælk, lidt fløde, 
anelse fed, anelse vanilje, 
meget svag græs, eftersma-
gen er lidt mineralsk og en 
anelse kokosnøddevand.

FØLELSE

Anelse fed og coatende, 
meget letflydende.



ØKOLOGISK

FLØDE 50%
MÆLKEPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Uartig fløde
Fløde 50% er fremstillet af økologisk mælk fra 
Debelgaard og tappet på Christiansfeld Mejeri. 
Kokkene efterspurgte en ekstra fed fløde, og med 
inspiration fra den engelske double cream frem-
stillede vi Fløde 50%. Resultatet er en fløde med 
noter af vanilje og honningmelon, der med sine 
50% fedt giver en mere intens smag og en fyldi-
gere konsistens. Den fuldfede fløde er allerbedst, 
som den er og ellers kun ganske let pisket.

Kongstanke bag fløden: At imødekomme 
kokkenes ønske om en fløde med mere smag og 
fyldigere konsistens.

DUFT

Vanilje, stald, risengrød.

SMAG

Blomster, mild honning- 
melon, vanilje, kokos.

FØLELSE

Blød og fyldig.



ØKOLOGISK

YMER
MÆLKEPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Ymer anno 1937
Ymer er fremstillet af økologisk mælk fra Debel-
gaard, syrnet og tappet på Christiansfeld Mejeri. 
Da vi drømte om ymer, som ymer var engang, 
fik vi hjælp fra Christiansfeld Mejeri til udvikling 
og fremstilling. Ymeren bliver fremstillet efter 
mejeribestyrer E. Larsens legendariske opskrift 
fra 1937. Her får syrnet mælk lov at hvile et døgn, 
inden man skærer og dræner den for til sidst at 
tilsætte fløde. Ymeren har en mild, dyb smag og 
fløjlsblød konsistens.

Kongstanke bag ymeren: At skabe en ymer efter 
gamle forskrifter med vigtige ingredienser som tid 
og tålmodighed.

DUFT

Citron, fløde og honning.
 
SMAG

Honning, citron og fløde.

FØLELSE

Let, luftig og fløjlsblød.



ØKOLOGISK

DOUBLE FRAICHE 50%
MÆLKEPRODUCENT DEBELGAARD
CHRISTIANSFELD MEJERI, DANMARK

Smagsforskellen i en ret
Double Fraiche 50% er fremstillet af økologisk 
mælk fra Debelgaard, syrnet og tappet på 
Christiansfeld Mejeri. Kokkene efterspurgte en 
creme fraiche med en mere koncentreret smag og 
et højere fedtindhold. Derfor udviklede vi Double 
Fraiche 50%, som både har en dybere smag, duft 
og en blød, men fast  konsistens. Double Fraiche 50% 
overrasker med sin unikke konsistens og kan gøre 
hele smagsforskellen i en ret.

Kongstanke bag double fraichen: At give kokkene 
et mejeriprodukt til madlavning med en mere 
koncentreret smag.

DUFT

Græs, smørblomster og 
citron.

SMAG

Citronskal, fløde og 
blomster.

FØLELSE

Glat, fed og silkeblød.


