


Närproducerat
på riktigt
Det finns många olika definitioner av vad närproducerat egentligen är. För oss är det 
enkelt. Ända sedan mejeriets start har vi gjort ost på mjölk från våra egna gårdar i 
Gäsene härad i trakten kring Ljung, mitt i Västergötland. Vår mjölk behöver därför 
aldrig färdas längre än 25 km från gård till mejeriet. Det är vad vi på Gäsene Mejeri 
kallar närproducerat.

90 års historia av ost och 
sunt bondförnuft
Vår resa som mejeri började den 15 februari 1931 och var ett sätt för 
traktens bönder att få rättvist betalt för sin mjölk. Till en början var 
vi ett mycket traditionellt mejeri som producerade smör, mjölk och 
ost. Till sist blev efterfrågan på vår redan då berömda Hushållsost så 
stor att vi var tvungna att specialisera oss. Det var då vi började med 
det vi idag kan allra bäst - god lagrad hårdost på egen mjölk med 
mycket smak och karaktär.

Vi är en ekonomisk förening som idag ägs av totalt 24 bönder, varav 
23 st aktiva mjölkleverantörer. Tillsammans är vi Sveriges minsta 
ekonomiska mejeriförening. Vi är också ett av få mejerier i Sverige 
som fortfarande verkar helt på egen hand, från vall till färdig ost. Det 
mesta har handlat om sunt bondförnuft och hårt arbete, därför har 
vi också varit tvungna att gå vår egen väg.

Smaken sitter bokstav-
ligen i väggarna
Vi hade kunnat flytta vårt mejeri 30 meter bort och 
tappat all den smak som gör ost från Gäsene så 
speciell. På mejeriet brukar vi säga att smaken sit-
ter i väggarna och det är ingen lögn. Inne i mejeriet 
finns det en unik bakterieflora, som tillsammans 
med den svenska mjölken från våra egna gårdar 
i trakten kring Ljung samt våra ystares skickliga 
hantverk, sätter sin alldeles egen prägel på osten 
med mycket smak och karaktär.
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Tar vi hand om djuren, 
tar djuren hand om oss
I Sverige har vi världens bästa, eller beroende på hur du 
väljer att se på det, strängaste djurskyddslagar. Det är vi 
stolta över. För är det någonting var bonde från Gäsene 
Mejeri vet, så är det att djuren är det viktigaste vi har. 
Utan korna skulle det inte finnas någon mjölk och utan 
mjölk ingen ost. Därför är det viktigt för oss att hela 
tiden jobba för en bättre djurhållning. Betande djur och 
egen foderproduktion har gjort att Gäsenetrakten fort-
satt är ett öppet landskap med stor biologisk mångfald. 
En äkta landsbygd med både stora och små mjölkgårdar, 
drivna av entreprenörer som vågar satsa på kor och 
mjölk, trots utmaningar i omvärlden.

Upplev en
västsvensk ost

Ingen kan göra allt, men alla kan
göra något

Alla våra ostar tillverkas på traditionellt vis, enligt 
gamla recept, vilket gör dem krämiga och smakrika. 
I vårt sortiment hittar du allt från klassisk Port Salut 
till den lagrade Bondmoran och kraftfull Minimunk.

Hållbarhet är en viktig fråga hos oss på Gäsene Mejeri. Vi har precis arbetat fram vår håll-
barhetsplan, en plan för hållbar utveckling som sträcker sig fram till vårt 100-års jubileum 
2031. Det övergripande målet är då att kunna erbjuda marknaden en helt koldioxidneutral 
ostskiva. Men arbetet är inte utan utmaningar. Den största utmaningen kommer förmodligen 
bli att utveckla vår förpackning i en mer hållbar riktning    – vi arbetar mot en materialåter- 
vinningsbar ostförpackning i steg ett och en fossilfri ostförpackning till år 2030, med bibe-
hållen ostkvalitet i förpackningen. Här krävs samarbete med våra kunder och leverantörer.
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Port Salut 17%
Lagrad från 2 månader.
Västsvensk mager Port Salut. 

Trots den låga fetthalten har vi lyckats göra osten både mild och krämig
med en viss syrlighet och sälta.

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserverings-
medel: E251, E160b(ii) och vegetabilisk olja.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1150 kj/280 kcal

Fett 17 g

Varav mättat fett 11 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 30 g

Salt 2,0 g

Kalcium 880 mg

110% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

2 mån 300 dagar17214

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10 56 Kartong

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.
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Hårdost är 
laktosfri



Port Salut 31% 
Lagrad från 2 månader.
En västsvensk klassisk Port Salut. 

En verklig klassiker, som lätt känns igen på dess berömda gulmogna färg. Med en 
mild och behaglig krämighet, karaktäristisk syrlighet och sälta bjuder Port Saluten 
på en frisk, nästan fruktig, eftersmak.  

Ca. vikt
(kg)

2

1

0,5

Lagring
från

2 mån

2 mån

2 mån

300 dagar

300 dagar

90 dagar

31208

31213

31664

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

5

10

10

56

56

64

Kartong

Kartong

Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk, syrnings-
kultur, löpe, kalciumklorid, salt. Konserverings-
medel: E251, E160b(ii) och vegetabilisk olja.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 g

Kalcium 710 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Hushållsost 17%
Lagrad från 2 månader. 
En mager variant av den svenska hushållsosten från västsverige.

Mager ost. Mild med tydlig sälta och syrlighet.

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

2 mån 300 dagar17206

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10 56 Kartong

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1150 kj/280 kcal

Fett 17 g

Varav mättat fett 11 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 30 g

Salt 2,0 g

Kalcium 880 mg

110% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Hushållsost 26%
Lagrad från 2 månader.
Den goda hushållsosten från västsverige.

Mild och smakrik ost med tydlig sälta och frisk syra. 

Ca. vikt
(kg)

2

1

0,5

Lagring
från

2 mån

2 mån

2 mån

300 dagar

300 dagar

90 dagar

26201

26202

26650

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

5

10

10

56

56

64

Kartong

Kartong

Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1400 kj/330 kcal

Fett 26 g

Varav mättat fett 17 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 g

Kalcium 770 mg

96% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Västgöta Special 34% 
Lagrad från 11 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

Torkad direkt efter tillverkning ger osten en fastare konsistens med tydlig sälta och frisk syra.
Lätt att hyvla, där varje skiva är full av smak. Vaxad i en ostgul färg.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

11 mån 500 dagar34297

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10 56 Kartong

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1700 kj/400 kcal

Fett 34 g

Varav mättat fett 22 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 g

Kalcium 670 mg

84% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Hyvlas med runda, mjuka tag utifrån och in. 
Vi rekommenderar även att behålla plastförpack-
ningen på och vika ner den alltefter som osten går 
åt. För bästa smak och upplevelse serveras osten 
rumstempererad.
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Västgötaost 31% 
Lagrad från 6 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

En västsvensk nyhet under 2020. Smakrik ost som snabbt blivit en riktig familjefavorit.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

6 mån 500 dagar31220

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10 56 Kartong

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 g

Kalcium 710 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Gäsene Special 17% 
Lagrad från 11 månader.
Västsvensk smakrik mager ost gjord på mjölk från egna gårdar. 

Kanske vår häftigaste magra ost. Något pepprig, smakrik och lång tydlig eftersmak.
Den här osten kan avnjutas även med gott samvete för den som bryr sig om sånt. Vi lovar att du
tror att osten är fetare än vad den är.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ca. vikt
(kg)

1

0,5

Lagring
från

11 mån

11 mån

500 dagar

90 dagar

17225

17658

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10

10

56

64

Kartong

Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1150 kj/280 kcal

Fett 17 g

Varav mättat fett 11 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 30 g

Salt 2,0 g

Kalcium 880 mg

110% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Gäsene Special 34% 
Lagrad från 6 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

En välutvecklad delikatessost gjord på svensk mjölk. Mjuk och smidig med en mustig smak.
Det är ingen slump att detta är finsmakarnas favorit från Gäsene Mejeri.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ca. vikt
(kg)

1

0,5

Lagring
från

6 mån

6 mån

500 dagar

90 dagar

34229

34660

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10

10

56

64

Kartong

Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1700 kj/400 kcal

Fett 34 g

Varav mättat fett 22 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 g

Kalcium 670 mg

84% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Bondmoran 10%
Lagrad från 11 månader. 
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

Vår magra variant av Gäsene Bondmoran har en låg fetthalt och en krämighet som
är långt ifrån vad en ost på 10% brukar vara. 

Ca. vikt
(kg)

0,5

1

Lagring
från

11 mån

11 mån

90 dagar

500 dagar

10156

10216

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10

10

64

56

Srs

Kartong

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235..

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 950 kj/220 kcal

Fett 10 g

Varav mättat fett 6,4 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 32 g

Salt 2,0 g

Kalcium 970 mg

121% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Bondmoran 31%
Lagrad från 11 månader. 
En västsvensk smakrik ost som är mångas favorit.

Det är mycket möjligt att detta är vår mest berömda ost. Mogen med tydliga syror 
och sälta och väl utvecklad karaktär.

Ca. vikt
(kg)

2

1

0,5

Lagring
från

11 mån

11 mån

11 mån

500 dagar

500 dagar

90 dagar

31203

31204

31655

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

5

10

10

56

56

64

Kartong

Kartong

Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 g

Kalcium 770 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

15 mån 120 dagar31191

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

8 48 Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Bondmoran 31%
Extra Lagrad 
Lagrad i 15 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar. 

En västsvensk nyhet under 2020. En ost för dig som vill ha mer smak än originalet.
Vaxad i bordeaux färg.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 g

Kalcium 770 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Minimunk 31% 
Långlagrad från 22 månader
Västsvensk delikatess ost gjord på mjölk från egna gårdar.

Gäsene Minimunk 31% är en fullt utvecklad delikatessost med kraftfull smak. Konsistensen är mjuk och har 
en angenäm strävhet, knastrighet och lång rik eftersmak. Helt enkelt en stor ost i litet format. Skär den gärna 
med kniv eller gröp ur den med en sked. Vaxad i en svart färg.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ca. vikt
(kg)

1

0,5

Lagring
från

22 mån

22 mån

120 dagar

90 dagar

31135

31668

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

8

10

48

64

Srs

Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 g

Kalcium 710 mg

89% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Kräftost 26% 
Lagrad från 11 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

Vällagrad ost med tydlig sälta och syrlighet. Passa utmärkt till kräftskivan.

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

11 mån 500 dagar00000

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10 56 Kartong

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1400 kj/330 kcal

Fett 26 g

Varav mättat fett 17 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 g

Kalcium 770 mg

96% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.



Påskost 26% 
Lagrad från 6 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

En krämig, mjuk  och smakrik ost, med tydlig sälta och frisk syra.
Vaxad i en härlig påskgul färg.

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

6 mån 120 dagar26199

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

8 48 Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1400 kj/330 kcal

Fett 26 g

Varav mättat fett 17 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 g

Kalcium 770 mg

96% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Sommarspecial 34% 
Lagrad från 11 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

Torkad för fastare konsistens. Krämig, nästan gräddig och med len ton. Vaxad i himmelsblå färg.

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

11 mån 500 dagar34271

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10 56 Kartong

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1700 kj/400 kcal

Fett 34 g

Varav mättat fett 22 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 g

Kalcium 670 mg

84% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Hyvlas med runda, mjuka tag utifrån och in. 
Vi rekommenderar även att behålla plastförpack-
ningen på och vika ner den alltefter som osten går 
åt. För bästa smak och upplevelse serveras osten 
rumstempererad.
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Julost 31% 
Lagrad från 15 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

En västsvensk nyhet under 2020. En ost för dig som vill ha mycket smak och karaktär.
Vaxad i härlig julröd färg.

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

15 mån 120 dagar311101

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

8 48 Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1600 kj/380 kcal

Fett 31 g

Varav mättat fett 20 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 26 g

Salt 1,6 g

Kalcium 770 mg

96% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Julgrädd 34%  
Lagrad från 8 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

Ett lite lättare alternativ på gräddost. Osten är krämig och har fyllig och mustig smak.
Julgrädd har en tydlig smörig syrlighet och sälta medan eftersmaken är lång och uttalad.

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

8 mån 500 dagar34273

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10 56 Srs

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1700 kj/400 kcal

Fett 34 g

Varav mättat fett 22 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 g

Kalcium 670 mg

84% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Osthyvel i plast används med fördel, alter-
nativt ostkniv eller osttråd. Hyvlas med runda, 
mjuka tag utifrån och in. Vi rekommenderar även 
att behålla plastförpackningen på och vika ner 
den alltefter som osten går åt. För bästa smak och 
upplevelse serveras osten rumstempererad.
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Julspecial 34% 
Lagrad från 11 månader.
Västsvensk smakrik ost gjord på mjölk från egna gårdar.

Torkad för fastare konsistens. Med sin krämiga, nästan gräddiga och lena ton är 
detta en ost som bör ha en given plats på julbordet. Där den med sin följsamma 
smak passar perfekt för en kall decemberkväll. Vaxad i en julröd färg.

Ca. vikt
(kg)

1

Lagring
från

11 mån 500 dagar34296

DFP
Förpackning

Antal DFP/
pall

Antal/
DFP

10 56 Kartong

Hållbarhet från 
packdag

GTIN. nr./streckkodArt. nr.

Gäsene Mejeri  •  Alingsåsvägen 32, 524 41 Ljung  •  Tel: 0513-250 80  •  info@gasenemejeri.se  •  gasenemejeri.se

Ingredienser: Pastöriserad svensk mjölk,
syrningskultur, löpe, kalciumklorid, salt.
Konserveringsmedel E251. Ytbehandling E235.

Näringsvärde per 100 g:

Energivärde 1700 kj/400 kcal

Fett 34 g

Varav mättat fett 22 g

Kolhydrat 0 g

Varav sockerarter 0 g

Protein 24 g

Salt 1,6 g

Kalcium 670 mg

84% av dagligt referensintag

Förvaring: Kylvara +4°c – +10°c.

Tips: Hyvlas med runda, mjuka tag utifrån och in. 
Vi rekommenderar även att behålla plastförpack-
ningen på och vika ner den alltefter som osten går 
åt. För bästa smak och upplevelse serveras osten 
rumstempererad.
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Att göra ost är rätt enkelt faktiskt, grundprinciperna 
är detsamma idag som för tusentals år sedan. Allt 
som behövs är fyra ingredienser – mjölk, bakterie-
kultur, löpe och salt. Men det som gör det till en 
god ost är hantverket bakom. Det är då det börjar 
blir svårt. Mjölken ska värmas, kylas, bakteriekultur 
och löpe ska tillsättas. Osten ska stanna, brytas, 
värmas, avtappas, pressas, badas i salt, packas,
lagras och till sist testas. Allt under noggrann över-
vakning av våra skickliga ystare med lång erfaren-
het och känsliga sinnen. All vår ost görs enbart 
på lågpastöriserad mjölk vilket gör att vi behåller 
mjölkens goda smak hela vägen till färdig ost.

Den egensinniga 
ostmaskinen

När god smak föds

Det finns många historier och myter om vår ostmaskin.
Den kom till på 1980-talet, då allting skulle automatiseras och 
sågs som en självklar del av mejeriets satsning framåt. Många 
av de idéer som sattes i praktiken på den tiden, kom från vår 
dåvarande vd Per Östemar. Det var även utifrån hans tankar 
ostmaskinen konstruerades och byggdes. Men när ostmaski-
nen väl var monterad och stod redo inne på mejeriet för att 
börja producera, dök alla typer av problem upp. Eftersom det 
än idag bara finns en som den i hela världen, gjord enbart för 
att kunna tillverka ost på vårt sätt, fanns det ingen som riktigt 
visste hur man skulle åtgärda alla fel. Så med en enveten tro, 
sunt bondförnuft och stark vilja började vi skruva, testa och 
konstruera alla typer av lösningar. Men osten fortsatte till vår 
stora frustration att fastna och gå isär. Tills den dagen en av 
oss kom på en lösning som faktiskt fungerade. Allt föll helt 
plötsligt på plats. Ostarna lossnade som de skulle, hölls intak-
ta och smakade precis som vår ost ska göra, mycket och med 
karaktär. Idag är lösningen en av mejeriets många hemligheter, 
men det var utan tvekan den tillsammans med bönderna som 
räddade oss från en garanterad undergång. 

Gäsene Mejeri är certifierade enligt FSSC 22000, vilket 
innebär att hela livsmedelskedjan är säkrad – från jord till 
bord. FSSC 22000 = Granskad och godkänd av Global Food 
Safety Initiative (GFSI). Vi är även IP certifierade, som är en 
oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, 
djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- 
och prydnadsväxtbranschen.

Certifierade

Ost är rik på mineral-
ämnena zink och selen.
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Två skivor ost
innehåller lika mycket

kalcium som ett
glas mjölk.



Garanterad traditionell specialitet, GTS, är skyddade 
recept på traditionella produkter där namnet använts 
i minst trettio år. GTS får användas av var och en som 
följer receptet. Namnet måste ha använts traditionellt 
för produkten och gälla dess traditionella karaktär eller 
särskilda egenskaper. Gäsenes Hushållsost är dessutom  
garanterat gjord på svensk närproducerad mjölk.
Exempel på svenska garanterade traditionella speciali-
teter är Falukorv och Hushållsost.

På Gäsene Mejeri är vi stolta över vårt ursprung och vår historia, men också vår framtid, 
som en hållbar livsmedelsproducent. Med vårt grafiska formspråk tycker vi att vi lyckas 
förmedla allt detta. Vår gås höjer näbben stolt i mitten av etiketten, lika stolt som vi är.

Ett tips från oss! Håll utkik efter Mjölk från Sverige sym-
bolen, den är så mycket mer än bara en symbol.
Den hjälper dig i rätt riktning och står för så mycket bra. 
Alla mejerivaror som märks med Mjölk från Sverige görs 
av svensk mjölk och producerad, förpackad och kontrol-
lerad i Sverige. Svenskt rakt igenom. Den höga kvaliteten 
på den svenska mjölken blir därför en naturlig del av 
de mejeriprodukter som produceras av mjölkråvaran. 
Mjölken är en av våra viktigaste basvaror och innehåller 
de flesta näringsämnen kroppen behöver. Svensk mjölk 
är väl kontrollerad och säker då den kommer från friska 
kor, och friska kor behöver inte antibiotika. Vår långa
tradition av god djuromsorg och djurvälfärd, och att 
mjölkkorna får beta ute i hagen under sommaren, gör 
skillnad. För dig som uppskattar närproducerade
produkter är svenska mejerivaror helt rätt val.

Garanterad traditionell 
specialitet

Vår etikett

100% svenskt

VÄ
ST

SVE
NSK OST SEDAN 1931

Mild ost med viss syrlighet och sälta. Kort eftersmak.

PO
RT

 SALUT 17%

2

MÅNADERLA
GR

AD
 I

FETTHALT

17%

PO

RT SALUT

Mild ost med karaktär av smör  
och sälta, kort eftersmak.

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931

FETTHALT

31%

2

MÅNADERLA
GR

AD
 ISiffran står för hur 

många månader 
osten är lagrad

Garanterat
svensk mjölk

Fetthalt
Illustrationen är 
kännetecken för 
just din favorit.

Var den tillverkas

25

Är bakgrunds-
färgen grå? Då är 
det en mager ost.



Vision
Att bli hela Västsveriges lokala ost samt att vara tillgänglig i hela Sverige.

Vårt motto
Det ska finnas en ost för alla, vare sig du föredrar en mild krämig ost
eller en mer vällagrad ost med rik smak och mycket karaktär.

Djur- och människohälsa
Djur- och människohälsa står högt på vår agenda.
Vi tror att nyckeln till god och smakrik ost, är glada och välmående kor,
starka, glädjefyllda bönder och medarbetare som kan behandla råvarorna
med största värdighet och kunskap. Våra ostar ska genomsyras av våra värden.

Lokalt och närproducerat
Det finns många olika definitioner av vad närproducerat egentligen är, för oss är det enkelt.
Ända sedan mejeriets start har vi gjort ost på mjölk från våra egna gårdar i Gäsene härad i 
trakten kring Ljung. Alla våra gårdar ligger inom 25 minuter från mejeriet. Det är vad vi på 
Gäsene Mejeri kallar närproducerat.

Miljö- och klimat
Vi tar miljö- och klimatfrågan på allvar och arbetar mot långsiktigt högt uppsatta mål.
Vi vill ständigt öka vår medvetenhet gällande miljö- och klimatförbättringar i våra proces-
ser, allt från den brukade jorden och hela vägen till att osten når konsument. Under 2019 
tog vi fram vår hållbarhetsplan - plan för hållbar utveckling, där det övergripande målet är 
att erbjuda marknaden en koldioxidneutral ostskiva till vårt 100-års jubileum 2031. 

Genuint
Vår ost är ett stolt och renodlat hantverk gjort på bra råvaror som genomsyras av äkthet. 
Det ska kännas att du äter en Gäsene ost.

                       Unikt och egensinnigt
                                                     Sådan bonde - sådan ost.
                                                     Vi kan ost och vi har gjort den på mjölk från våra egna
                                                     gårdar sedan 1931.

Våra värden
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Kontakta oss gärna

Jonny Ekelund
Säjare
0768 72 14 77
jonny@gasenemejeri.se

Hans Gottlander
Säljare
0768-72 10 71
hans@gasenemejeri.se

Marcus Jansson
VD
0763 14 43 34 
marcus@gasenemejeri.se 

Nebojsa Gojkovic
Kvalitet- och Hållbarhets-
ansvarig
0760 33 89 38
nebojsa@gasenemejeri.se 

Peter Edqvist
Marknadsansvarig
0703 66 00 07
peter@gasenemejeri.se 

Robin Sprigg
Säljare
0722 22 99 86
robin@gasenemejeri.se

Mikael Lindkvist
Säljare
0768 72 18 59
mikael@gasenemejeri.se

Carin Berglund
Säljare
0735 26 80 56
carin@gasenemejeri.se

Tommy Larsson
Säljare
0733 66 56 33 
tommy@gasenemejeri.se 

Gäsene Mejeri  Alingsåsvägen 32  524 41 Ljung  0513 250 80  salj@gasenemejeri.se  gasenemejeri.se
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VÄSTSVENSK OST SEDAN 1931BO

NDMORAN

Stark karaktär med  
väl utvecklad sälta.

15

MÅNADERLA
GR

AD
 I

EX
TR

A

 FETTHALT

31%

Bondmoran XL 31%
Ännu mer smak än 
originalet. Vaxad

VÄ
ST

SVE
NSK OST SEDAN 1931

Mogen, med tydlig syra och sälta, rik krämig eftersmak.

BO
ND

MORAN 10%

10%
FETTHALT
11LA

GR
AD

 I MÅNADER

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931BO

NDMORAN

11

MÅNADERLA
GR

AD
 I

FETTHALT

31%

Smakrik ost med väl utvecklad  
karaktär, tydlig syrlighet och sälta.

Bondmoran 10%
En magrare variant av 

favoritosten.

Bondmoran 31%
Favoritosten med väl 
utväcklad karaktär.

VÄ
ST

SVE
NSK OST SEDAN 1931

Något pepprig karaktär med lång eftersmak.

  G
ÄS

EN
E SPECIAL 17%

17%
FETTHALT
11LA

GR
AD

 I MÅNADER

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931GÄSENE SPECIAL

FETTHALT

34%

Gräddig med tydlig syrlighet och  
sälta. Lång uttalad eftersmak.

6
MÅNADERLA

GR
AD

 I

Gäsene Special 17%
Mager och smakrik efter 

11 mån lagring.

Gäsene Special 34%
Extra krämig med

gräddig smak.

VÄ

STGÖTAOST

VÄSTSVENSK OST SEDAN 1931

6

MÅNADERLA
GR

AD
 I

Mjuk och smidig ost  
med tydlig sälta.

FETTHALT

31%

Västgötaost 31%
Smakrik ost som blivit 

en familjefavorit.

VÄS

TGÖTA SPECIAL

FETTHALT 34%

Fast, krämig med lena toner  
av både syrlighet och sälta.

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931

MÅNADERLA
GR

AD
 I

GAS_etikett_vastgota_special.indd   1 2019-05-16   10:45

Västgöta Special 34%
Lite fastare och fulla

av smak. Vaxad.

VÄ
ST

SVE
NSK OST SEDAN 1931

Mild ost med viss syrlighet och sälta. Kort eftersmak.

 H
US

HÅLLSOST 17%

2LAGRAD 
I MÅNADER

FETTHALT

17%

HU

SHÅLLSOST

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931

Följsam gräddig smak, tydlig sälta  
och syrlighet. Kort eftersmak.

FETTHALT

26%

2

MÅNADERLA
GR

AD
 I

Hushållsost 17%
En mager variant på den 
svenska hushållsosten.

Hushållsost 26%
Den goda hushållsosten 

från västsverige.

VÄ
ST

SVE
NSK OST SEDAN 1931

Mild ost med viss syrlighet och sälta. Kort eftersmak.

PO
RT

 SALUT 17%

2

MÅNADERLA
GR

AD
 I

FETTHALT

17%
PO

RT SALUT

Mild ost med karaktär av smör  
och sälta, kort eftersmak.

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931

FETTHALT

31%

2

MÅNADERLA
GR

AD
 I

Port Salut 17%
Västsvensk mager

klassiker.

Port Salut 31%
En västsvensk klassiker.

Vårt sortiment

PÅ

SKOST
VÄS

TSVENSK OST SEDAN 1931

6

MÅNADERLA
GR

AD
 I

En krämig och smakrik ost , med nötig 
karaktär, tydlig sälta och frisk syra.

FETTHALT

26%

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931SOM

MARSPECIAL

MÅNADERLA
GR

AD
 I

Fast, krämig med lena toner  
av både syrlighet och sälta.

 FETTHALT

34%

JU
LOST

En spröd delikatess med kraftfull  
smak. Njuts med fördel i bitar.

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931

MÅNADERLA
GR

AD
 I

EX
TR

A

FETTHALT

31%

VÄSTSVENSK OST SEDAN 1931MINIMUNK

En spröd delikatess med kraftfull  
smak. Njuts med fördel i bitar.

 FETTHALT

31%

22

MÅNADERLA
GR

AD
 I

EX
TR

A

JU

LGRÄDD

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931

                                           M Å N A D E R
8    

    
     

   LAGRAD I

                                                                                               F E T T H A LT  34 %

Gräddig med tydlig smörig  
syrlighet och sälta. Lång  

uttalad eftersmak.

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931

MÅNADERLA
GR

AD
 I

FETTHALT

34%

Fast, krämig med lena toner  
av både syrlighet och sälta.

JUL
SPECIAL

Påskost 26%
En krämig, mjuk  och 

smakrik ost, med tydlig 
sälta och frisk syra.

Vaxad.
Säsongsost

Sommarspecial 34%
Torkad för fastare

konsistens. Krämig, 
nästan gräddig och med 

len ton. Vaxad.
Säsongsost

Julost 31%
Mycket smak och
karaktär. Vaxad.

Säsongsost

Minimunk 31%
Full utvecklad

delikatessost. Vår mest 
smakrika. Vaxad.

Julgrädd 34%
Extra gräddig och krä-

mig, lagrad i 8 månader.
Säsongsost

Julspecial 34%
Torkad för fastare
konsistens. Vaxad.

Säsongsost

Sortiment 2022. Gäsene Mejeri reserverar sig för eventuella tryckfel.

VÄS
TSVENSK OST SEDAN 1931K
RÄFTOST

 FETTHALT

MÅNADERLA
GR

AD
 I

EX
TR

A

Vällagrad ost med tydlig sälta och syrlighet. 
Passar utmärkt till kräftskivan.

26 %

Kräftost 26%
Vällagrad ost med

tydlig sälta och
syrlighet. Vaxad.

Säsongsost


