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Ostkompaniet väljer
”Från Sverige”-märkning
Ostkompaniet väljer nu att märka sina svenska kvalitetsostar med
”Från Sverige”-märkningen. Den nya ursprungsmärkningen gör det
lättare för konsumenterna att välja garanterat svenskproducerade varor.
Cirka 80 % av svenskarna tycker det är viktigt att veta var maten man stoppar
i sig kommer ifrån. För att underlätta för konsumenterna att välja den vara de
verkligen vill ha, märker Ostkompaniet sina svenska kvalitetsostar med den blågula
”Från Sverige-märkningen.
- Vi bestämde i ett tidigt skede, redan när informationen om Från Sverige- märkningen
kom ut, att låta alla våra ostar med svenskt ursprung få märkningen. På så sätt får
kunden snabbt en upplysning om var produkten kommer ifrån, säger Patrick Kunst,
försäljningschef på Ostkompaniet. Märkningen ”Från Sverige” får bara användas på
livsmedel som är tillverkade i Sverige. Reglerna är tydliga:
•
•
•
•

Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
Odling ska ha skett i Sverige.
All förädling och packning ska ske i Sverige.
Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 % svenskt,
även i sammansatta produkter.

Märkningen är frivillig och de första ”Från Sverige”- varorna har börjat levereras
ut i butik under april. Att allt fler väljer svenskproducerat stärker och utvecklar vår
inhemska produktion av livsmedel. På så vis kan svenska råvaror säkras för framtiden,
fler arbetstillfällen skapas och de öppna landskapen bevara.
De ostar i Ostkompaniets sortiment som kommer få ” Från Sverige”-märkningen är:
Västgöta Adel® - En rundpipig ost med en nötig karaktär.
Wista Härads Apel™ - En grynpipig ost smaksatt med Wista Härads Apel.
Svarta Änkan® - En grynpipig ost med sting.
Waxholm Blå® - En rundpipig ost med en smidig konsistens, och nötig karaktär.
Präst® - En grynpipig ostklassiker.
Herrgård® - En rundpipig ostklassiker.
Grevé® - En rundpipig ostklassiker.
Brännvinsost – En grynpipig ost, varsamt kryddad med svenskt brännvin.
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