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Nya spännande ostar
från Ostkompaniet
Ostkompaniet och fruktodlingen Vista kulle
i unikt samarbete
Ostkompaniet och Vista Kulles fruktodling inleder ett samarbete kring
lokalproducerad och förädlad ost. Frukten av samarbetet mellan de
både företagen, som ligger i samma område vid Vätterns södra strand,
är Wista Härads Apel™ - en ost med en alldeles egen karaktär och med
smak av Småland.
På sluttningarna ner mot Vättern växer Vista kulles tusentals äppelträd. Generationers
kunskap om odling och äppelsorter har använts för att knyta ihop historien och
med varsam hand skapa en egen version av det gamla äppeldestillatet. Resultatet
har blivit Wista Härads Apel – en ädel, ekfatslagrad dryck med alldeles speciella
företräden och egenskaper, sprungna ur ett unikt odlingsområde. När destillatet
tillsätts kvalitetsosten, som lagrats under noggrann övervakning av ostmästaren,
får vi en spännande produkt med en alldeles egen unik karaktär.

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

-Samarbetet med Ostkompaniet innebär ytterligare ett steg i Vista Kulles utveckling.
Idén att kombinera kvalitativ svensk ost med vår egen Wista Apel har funnits i
våra tankar under en längre tid och blir genom detta samarbete verklighet, säger
Fredrik Knutsson på Vista Kulles fruktodling.
I samband med Äppeldalens skördefest på Vista kulles egen gård utanför Jönköping
lanserades osten för första gången för en större publik. Och det föll så väl ut att
osten nu lanserar både inom dagligvaru- och storhushållshandeln.
- Vi är stolta över våra ostar och den innovationsanda som finns i företaget. Tillsammans med Vista Kulles fruktodling får vi nu möjligheten att utveckla nya, lokala
produkter, säger Patrick Kunst, försäljningschef på Ostkompaniet i Jönköping.
Wista Härads Apel™ - bär märkningen ” Från Sverige” som är en frivillig ursprungsmärkning av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Märkningen ska
underlätta att välja produkter tillverkade i Sverige.
För mer information, kontakta:
Patrick Kunst, Ostkompaniet AB, tel 0707-803911, patrick.kunst@lindahlshandel.se
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