
Studieresa till Asturien 25 februari – 01 mars 2019 

Tjugo mejerister samlades på Arlanda den 25 

februari för att via Madrid flyga till Oviedo i den 

norra delen av Spanien i regionen Asturien, och en 

fem dagars studieresa. Buss med chaufför mötte 

oss på flygplatsen för att ta oss vidare till hotellet i 

Langreo. 

Ivan Diego Rodriguez som var vår mycket 

uppskattade ciceron och tolk under resan mötte 

upp på hotellet tisdag morgon och en kort 

promenad bort var vårt första besök. 

Valnalón företagscenter 

Centret startades i slutet på 1980-talet då staden som fram till dess varit en tung industristad 

(stålindustri) förlorade 7000 jobb när industrin avvecklades. I de forna industrilokalerna hyr idag olika 

småföretag in sig varav centret är ett. Valnalón jobbar med företag och skolor och innovation inom 

matsektorn, social ekonomi för kvinnliga entreprenörer och har ett starkt miljötänk. 

Det tillverkas ett 40-tal olika typer av ostar i regionen som har en stark tradition med osttillverkning, 

mycket beroende på att det finns väldigt lite odlingsmark i området. Asturien består av 94 % berg och 

50 % av ytan är skyddade nationalparker. 

Totalt i regionen finns ca 90 små gårdsmejerier och 8 lite större industrimejerier. (På en yta som 

Östersunds och Krokoms kommuner, men med en befolkning på 1 miljon.) 

För att stärka den lilla regionens traditionella ostar och också visa på kvalité från små producenter 

beslöt man på 1980-talet att börja jobba med att ursprungsmärka de lokala ostarna. Detta har 

medfört en väsentlig försäljningsökning av dessa ostar. Efterfrågan är större än tillgången. Fler 

producenter som tillverkar någon av dessa tillkommer hela tiden. Idag är det 67 producenter som 

tillverkar någon av de fyra PDO (skyddad ursprungsbeteckning) och en PGI (skyddad geografisk 

beteckning) märkta ostarna.  

 

 

      

      

      

      

      

      

       



Man har även i regionen tagit fram ytterligare en märkning för olika sorters livsmedel, som 

garanterar att produkterna håller hög kvalité och är tillverkade med naturliga råvaror från regionen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Besöket på Valnalón avslutades med att Birgitta berättade om Eldrimner och en presentation och 

provsmakning av några svenska ostar, källarlagrad getost, mese, småländsk hemost och kaffeost, och 

därefter en diger ”ostbricka” med Asturiska ostar. 

 

Första gårdsbesöket på gårdsmejeriet Redes och Nathalia som tillverkar          

den PDO märkta osten Casín, som troligen är Spaniens äldsta ost, 

(påminner om den svenska aptitosten). Nathalia är andra generationen på 

gården, mejeriet startades för trettio år sedan av hennes mor. Förutom 

mejeri så driver man också ett gårdshotell, gården är belägen vackert i en 

nationalpark. Man använder opastöriserad komjölk som köps från grannar. 

Hon berättar att det var svårt att introducera Casín osten till nya 

kundgrupper, men i och med DPO märkningen som blev färdig 2007 har 

försäljningen stadigt ökat, 30% per år. Även nya producenter har kommit 

till, idag fyra stycken. Totalt tillverkas ca 9 ton Casín i regionen och av dessa 

står Nathalia för ca 7 ton. Det är en tillverkningsmetod som tar lång tid. 

Första dagen värms mjölken upp löpe tillsätts, bryts och formas. Efter ett 

dygns dränering flyttas osten till torkrum där den står ytterligare 5–6 dygn. Osten saltas och pressas 

mellan valsar och formas på nytt till en konformad ost, den torkas ytterligare 5 dygn innan den till 

slut formas till färdig ost genom att tryckas till med en gårdsunik ”stämpel” för att sedan lagras i 2 till 

3 månader i ett gemensamt lager i byn. Nathalia är snart färdig att flytta in i sitt nybyggda mejeri 

vilket hon fått leader stöd för med 40% samt bra banklån och ett riskkapitalbolag som gått in med 

pengar. När hon flyttar in i det nya ska hon också börja att tillverka en blåmögelost. 

 

 

 

 

 

 

 



Andra besöket var också hos en mejerist Franc (Fransisco) som tillverkar Casín ost i sitt mejeri La 

Corte. För fem år sedan jobbade han med helt annat men med Spaniens kris då bestämde han sig för 

att flytta hem till Asturien där hans familj kommer ifrån och där hans faster gjort Casín osten för 

hemmabruk. Han har lärt av henne och startade processen med att få igång ett mejeri. Han har också 

fått stöd av Leader 45% av investeringen.  

Franc ystar på 850 liter/vecka, mjölk som han 

köper in från fem olika gårdar som han hämtar 

själv. Kör en runda och samlar från alla fem 

gårdarna så det är alltid samma blandning. Han 

säljer direkt till kund och en del små lokala 

återförsäljare. I januari och februari sker ingen 

produktion. 

 

 

Den första soliga dagen med en temperatur på 26 grader avslutades med Tapas på restaurang 

Sidreria i närheten av hotellet i Langreo. 

 

 

 

Onsdagens första besök var hos Alberto och hans mejeri Ca’Llechi som han startade 2012. Alberto 

som också jobbar som veterinär har 10 egna kor och ystar varannan till 

var tredje dag, sommar och höst. På ett år blir det ost från 40 tusen liter 

mjölk. Han gör en del Casín och en typ Tomme på opastöriserad mjölk, 

men pastöriserar också mjölk till ytterligare åtta olika ostar. Bäst 

säljande är en Camembert typ. Han gör också till en butik en cheddar 

smaksatt med regionens cider, som lagras 40–60 dagar. Dessutom en hel 

del färska ostar som säljs i närbutiker.  

 

 

 

 

Några av Albertos Asturiska kossor 



 

Färden gick så vidare till mejeriet Vega de Ario, som drivs av Rosa. Hon tillverkar en PDO ost som 

heter Gamonéu. Det är en lätt pressad ost som röks och grott lagras. Rosa är en av 22 producenter 

som tillverkar Gamonéo. Totalt i regionen tillverkas 

cirka 135 ton av osten. Rosa har 200 egna getter och 

köper in komjölk. Gamanéo precis som både Cabrales 

och PDI Beyos får tillverkas av blandning mellan ko, get 

och fårmjölk. Rosa ystar 7 dagar i veckan året om på 

200 liter getmjölk plus 600 liter komjölk så det blir ca 30 

ton ost om året. Själva ystningen tar cirka 3 timmar med 

mest vila inte mycket rörning, vid formningen märks 

ostarna med siffror i botten av formen, ostarna vänds 

ytterligare en gång på eftermiddagen. Dag två saltas 

ostarna i saltlake och flyttas sedan till rökrummet där dom är i 15 dagar. Rökningen sker med kastanj 

vilken ger en mild röksmak. Efter rökningen flyttas ostarna till ett torkrum där dom står i 10 dagar, 

därefter fraktas dom till ett gemensamt, (tio olika producenter delar lagret) grott lager uppe i bergen.  

Rosa berättar att ibland på vintern kan det vara besvärligt att ta sig till grottan på grund av för 

mycket snö. Rosa tillverkar ostarna i fyra olika storlekar 0,5 kg, 2 kg, 4 kg och 8 kg. Osten finns i två 

varianter beroende på om den tillverkas året runt nere i dalarna Gamonéo del Valle eller om den 

tillverkas på ”fäbodarna” uppe i bergen mellan juni och september då den säljs som Gamonéo del 

Puerto. Vi avslutade besöket genom att vandra ner en bit i byn och shoppa loss i Rosas fina butik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komjölken köps in, Asturisk koras för köttproduktion 

    

            Rökrummet 

 

 

Vidare färd nästan så långt österut man kommer i regionen till Dorita och hennes mejeri Vega de 

Tordin. I området finns det i 18 byar 21 mejerister. Några har egna djur andra köper in mjölken och 

ytterligare några köper färdiga ostar och lagrar. 



Dorita och hennes familj har egna kor ca 30 stycken Holstein. Mejeriet och ladugården är nybyggt 

sedan fem sex år. Detta efter att det gamla mejeriet blev total förstört när en vattenkanal uppe i 

bergen brast och vattenmassor forsade ner. Efter olyckan funderade Dorita på om hon skulle bygga 

upp någonting på nytt, inget av barnen var då intresserade av att ta över så småningom. När frågan 

ställdes på sin spets så ville en av sönerna gå in i företaget och att allt skulle byggas upp på nytt. Han 

blir nu sjätte generationen på gården. Det är mycket turister i området så hela nybygget är byggt för 

att kunna ta emot besökare, både i ladugården och det integrerade mejeriet med butik. Cabrales är 

den ost som tillverkas, med mjölk från dom trettio korna som mjölkar i snitt 11 000kg/år. Cabrales 

som också har en PDO beteckning är en blåmögelost utan 

tillsatt Penicillium, den får tillverkas av ko, get eller 

fårmjölk eller blandning av två eller tre mjölkslag. 95% av 

ostarna ystas idag på komjölk. Korna på gården mjölkas i 

robot och semineras med Belgien Blue, kalvarna som föds 

säljs till liv tre veckor gamla. Rekryteringsdjur köps in som 

nykalvade förstakalvare. Dorita ystar sju dagar i veckan 

året runt, det blir 35 - 40 ostar á 2 - 2,5 kg varje dag. 

Totalt tillverkas i regionen ca 420 ton Cabrales. Efter en 

tids lagring och torkning i mejeriet lagras ostarna i minimum 2 månader i en grotta som delas med 

några andra producenter. 30% av försäljningen är till turister hemma på gården eller i närområdet, 

en del säljs i både Madrid och Barcelona. Hon säljer också 

på marknader och mässor. 

Vi skulle varit på ytterligare ett gårdsbesök, men det blev 

inställt p.g.a. sjukdom, kvällens måltid var beställd på 

restaurang La Talamera i den lilla kuststaden Ribadesella. 

Eftersom vi var tidiga dit blev det en stund över att fritt 

strosa runt i staden. 

 

 

Torsdag morgon gick första resan till mejeriet La Peñona där Manuel tog emot. Han är en av 8 

producenter i regionen som tillverkar PDO osten Afuega’l Pitu, som tillverkas av komjölk. Totalt 

tillverkas ca 120 ton Pitu i regionen. Manuel tillverkar ca 25 ton. Mejeriet har funnits i 40 år, Manuel 

tog över i september 2018. Han får 1600 liter komjölk levererat till sitt mejeri varannan dag, och ystar 

på 800 liter om dagen. Han pastöriserar mjölken och tar analyser på varje batch. Efter 

pastöriseringen kyls mjölken till 25 grader och 3 sorters mesofila bakterier tillsätts samt löpet utan 

förmognad. Dagen därpå är pH 4,8 – 4,6 och ostmassan skopas upp i koniska formar. Samtidigt med 

formningen saltas ostmassan.  En del ostar dräneras en dag och blandas sedan med paprika och 

formas på nytt. Efter 5 dagars torkning packas osten och säljs antingen färsk eller lagras ytterligare 

några veckor. Ca 20 % av tillverkningen säljs i supermarket (han vill inte öka den andelen) och resten i 

småbutiker.  



 

 

 

 

 

 

Kanske hade vi ätit för mycket ost under resan, när vi skulle åka ifrån Manuel så satt bussen fast, med 

slagsida så att dörren inte gick att stänga, alla hoppade ur och med gemensamma krafter fick vi så 

loss bussen så att resan kunde fortsätta till Rey Silo i staden Pravia. 

Här ystar man på opastöriserad komjölk, sedan 9 år tillbaka. Man gör 4 olika storlekar av lactiquer, 

från 60 gram till 2 kg. Man planerar även att börja göra en blåmögelost, ännu på experimentstadiet. 

2000 liter mjölk kommer från en gård 4 dagar i 

veckan. Här förmognar mjölken från förmiddagen 

till eftermiddagen då löpet tillsätts, och man får ett 

24 timmars pH på 4,3 – 4,5. Här används styrplåtar 

vid formningen och ostarna står kvar i formarna 

2,5 dag i rumstemperatur. Då har det naturliga 

geotricum candidum utvecklats, på ovansidan av 

osten, och vid saltningen sprids möglet med 

handen runt hela osten. Därefter flyttas ostarna till 

ett tio graders lager där små ostar kan säljas efter 

3 dagar dom stora kan lagras där i 4 – 5 månader.                                                                                                                             

Resans sista mejeribesök var hos Sara och mejeriet Ovín. Mejeriet drivs förutom av Sara med 

ytterligare två kompanjoner. Sara är den som har ansvaret för osttillverkningen, en annan ansvarar 

för inköp av mjölken och den tredje för försäljningen av osten. Man har drivit mejeriet i 25 år. Från 

början ystade man enbart på komjölk, en period hade man get och fårmjölk, nu ystar man på ko, får 

och getmjölk. Mejeriet är inte så stort och inte mycket lagringsutrymme finns, så efter 3 – 4 veckor 

skickas ostarna vidare till en affinör. Man ystar på 1000 liter mjölk 5 dagar i veckan, vintertid blir det 

2 – 3 ystningar i veckan. Komjölken finns på nära håll medan både get och fårmjölken finns en timme 

bort. En dag i veckan, måndagar, ystas på ekologisk komjölk. All mjölk pastöriseras och en typ av 

hårdost tillverkas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Resans sista besök var hos Crivencar. Det började för 40 år sedan med att 12 producenter gick 

samman med försäljning av sina produkter i en butik. Idag har man 9 butiker och 7 restauranger 

runtom i Spanien. 300 anställda som jobbar i butikerna och restaurangerna, men även med packning, 

marknadsföring och försäljning av 800 Asturiska matprodukter. En del förädling görs också, 3 dagar i 

veckan tas kött emot som förädlas vidare, till korvar och lufttorkat. Produkterna säljs inom Spanien 

och en hel del går på export. Inom Spanien sker leveransen inom ett dygn. 

 

Ännu en intressant och lärorik studieresa var dags att avsluta med gemensam middag på 

restaurangen Tierra Astur. Fredag morgon kl. 05:00 var vi så på väg hem igen, jag tror att fler än en 

resenär redan började drömma om att återvända till det otroligt vackra landskapet, och alla trevliga 

människor vi mött. 

 

Nedtecknat av Annika Schrevelius 


