
VÄLSMAKANDE 
JULGÅVOR



JULBORDSLÅDAN ART.NR: 26206
I Julbordslådan har vi valt ut de bästa ostarna till julbordet. Till sillen och brödet:
En vällagrad och smakrik Präst® och vår populära långlagrade, vackert rödvaxade 
gourmetost. Till ostbrickan: En optimal kombination av dessertostar. En kraftig 
Stilton i vackert lerkrus. Danablu, en gräddig blåmögelost från Bornholm och vår 
klassiska, franska, milda brie. 

INNEHÅLL:
Röd Gourmet 500 g
Vällagrad Präst® 500 g 
Danablu Grädd 300 g
Stilton krus 100 g
Kolibrie 250 g

DELIKATESSLÅDAN ART.NR: 26208 
Delikatesslådan är en fantastisk gåva till ostälskaren som innehåller några av de 
absolut bästa ostarna vi kan erbjuda. En utsökt blandning av hårdostar och dessert-
ostar. Den långlagrade hårdosten Old Rotterdam med unik smak och en klassisk 
cheddar från England. Lägg till Le Gryuère Premier Cru, stark men ändå rund och 
nötig smak. Utsedd till världens bästa ost! Dessutom två delikatess marmelader 
som smakar fint ihop med den krämiga dessertosten Brillat Savarin och den 
kraftiga, salta Roquefortosten och ostkex. 

INNEHÅLL:
Le Gruyère Premier Cru 150 g
Old Rotterdam 150 g 
Barbers Cheddar 200 g 
Brillat Savarin 100 g
Roquefort 100 g
Päron marmelad 28 g
Fikon marmelad 28 g
Old Rotterdam kex

NYÅRSLÅDAN ART.NR: 26207
I Nyårslådan har valt ut de bästa ostarna för vinterns och nyårets matlagning. En 
smakrik Gorgonzola till ädelostsåsen. En rejäl bit Chèvre som räcker till många. 
Till desserten en krämig Mascarpone eller klassikern Camembert. En bit Taleggio 
med goda smältegenskaper och en 500 grams Grana Padano som räcker en bra bit 
in på det nya året.  

INNEHÅLL:
Grana Padano 500 g
Kolibrie Chèvre 360 g
Camembert Royal 125 g
Taleggio 150 g
Gorgonzola 150 g 
Mascarpone 250 g

JULENS SMAKRIKA GÅVOR
I år presenterar vi tre helt nya julgåvor. Ost hör julen till och med vår vällagrade ostkunskap och passion för det goda har vi 
skapat tre olika presentlådor med noggrant utvalda ostar ur vårt breda sortiment. Vackert förpackade med träull i en exklusiv 
presentlåda. Vi gillar traditioner och vi vet vilka ostar som är mest populära till jul- och nyårsfestligheterna. Därför kan du vara 
säker på att ostgåvan kommer bli uppskattad, oavsett vilken presentlåda du väljer.
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