Sortiment från Jürss Mejeri
C & E Gastro-Import

Ost
Blåmögel
Sörmlands Ädel ca.
2,8 kg Eko

Art. nr. SE100

Jürss Mejeri drivs som ekologiskt från mars 2009. Det är ett mejeri som ständigt är
under utveckling men har behållt de gamla traditionerna i ostproduktionen. De har
kvalitet i fokus. Denna ost har en doft och smak av fin mjuk blåmögel.
Mild och rund i smaken. Lagrad 3-5 månader. Mejeriet ligger mellan Stockholm och
Örebro.

Komjölk
Granbarksost ca. 500 g
Eko

Art. nr. SE101

En helt speciell ost med vitmögel och rödkit. Den kan smältas i ugnen och
ätas som ostfondue. Runt omkring osten är det lindat en ring av granbark.
Den används som form i uppvärmningen i ugnen. Lagrad i 8-10 veckor.
Mejeriet ligger mitt i mellan Stockholm och Örebro. Ekologisk.

HMK Jubileum 2,5 kg
Eko

Art. nr. SE102

Jubileumsost är en fast ost kryddad med kryddpeppar.
Den gjordes första gången till HMK Karl XVI Gustavs 60-års jubileum.
Den serverades på jubileums middagen. Leverantören rekommenderar snaps
och öl till denna traditionella nordiska ost. Lagrad ca 4 månader. Ekologisk.

Änglunda ca. 1,5 kg
Eko

Art. nr. SE103

Denna ost har mycket smak och doft. Det är en rödkitsost med mjuka undertoner och
en mellanfast konsistens med kraftiga smaknyanser. Lagrad 8-10 veckor.
Mejeriet ligger mellan Stockholm och Örebro och är helt ekologiskt.

Linnéa, 1 kg Eko

Art. nr. SE105

En mjuk och krämig vitmögelost med len och balanserad smak. Lagrad i ca. 3 veckor.
Från Jürss mejeri i Sörmland.
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Mütschli, rödkittsost
400g

Art. nr. SE106

Senaste tillskottet från Jürss Mejeri. Rödkittsost med både syra och
sötma i mycket fin balans. Mognat i ungefär 4 veckor.
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