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Nya spännande ostar
från Ostkompaniet
Ostkompaniet lanserar tre nya
karaktärsfulla ostar
Tre nya ostar har tagit plats i Ostkompaniets sortiment. Västgöta Adel,
Svarta Änkan och Wista Härads Apel™ är alla tre ostar med sin alldeles
egna speciella karaktär. De nya produkterna finns i handeln från och
med vecka 19.

Västgöta Adel 28%
Förp. Vikt: 10x700g.

Ostkompaniet har ett brett utbud av svenska kvalitetsostar, med varierande
lagringstid och styrka. Företaget är en innovativ aktör som inte räds att testa
nytt. Resultatet av det är spännande nyheter på den svenska ostmarknaden.
Alla produkter har gemensamt att de har förädlats under övervakning av
Ostkompaniets erfarna ostmästare.
Nyheterna inför vecka 19 är:

Wista Härads Apel™ 35%
Förp. Vikt: 16x500g.

Västgöta Adel 28% är en förnämlig, rundpipig ost med smidig konsistens och
en milt nötaktig smak. Den är speciellt framtagen för Ostkompaniet och har fått
sitt namn av vår ostmästare från Västergötland. Västgöta Adel är en kvalitetsost
med utmärkt lagringspotential. Den ingår i samma familj som bl a Emmentaler,
och den kan fås med olika lagring.
Wista Härads Apel™ 35 %, är framtagen i ett samarbete med Vista kulles
fruktodling, ett stenkast från Ostkompaniets lager vid Vätterns södra strand.
Generationers kunskap om odling och äppelsorter har använts för att skapa en
egen version av äppeldestillat. När destillatet tillsätts kvalitetsosten som lagrats
under noggrann övervakning av ostmästaren får vi en spännande produkt med
en alldeles egen unik karaktär.
Gran Reserva Svarta Änkan 35% en ytterst vällagrad ost med sting.
Ostkompaniets nya stolthet och en garanterad smakupplevelse. Den här osten
har fått mogna i lugn och ro för att den rika smaken ska utvecklas maximalt.
För mer information, kontakta:
Patrick Kunst, Ostkompaniet AB, tel 0707-803911, patrick.kunst@lindahlshandel.se
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Svarta Änkan 31%
Förp. Vikt: 14x500g.
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