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Osthistoria för alla sinnen på Eldrimner i Ås 
 

Varje år äter vi i Sverige i medeltal nästan 20 kg ost per person och omkring 1970 utropade den 

franske författaren Christian Plume till världens hårdostrikaste land med 300 olika ostsorter. Bakom 

denna siffra dolde sig ett 20-tal huvudtyper.  Den 17 – 19 januari i Eldrimners lokaler i Ås ges en kurs 

om den svenska ostkulturen. Det blir ystning, småländsk folkmusik i mejeriet och upplevelser av 

andra osttraditioner. På onsdagskvällen, den 17 januari, provar vi ostar, alla svenska, både 

hantverksmässigt tillverkade och mer industriella. Efter detta äter vi middag. Provningen och 

middagen kostar extra och anmälan görs till sofia@eldrimner.com . 

 

Kursen hålls av Martin Ragnar, författare till ett flertal böcker, däribland boken Svensk Ostkultur. Till 

vår hjälp i mejeriet har vi  Pär Hellström, som sedan 2010 driver mejeriet Svedjan ost där han ystar 

prisad hårdost inspirerad av svensk ystningstradition. Svedjans ost fanns med som ingrediens i 

huvudrätten på 2017 års Nobelmiddag. På kursen träffar du också Sofia Ågren, som är 

branschansvarig för mejeri på Eldrimner och som tidigare jobbat med ost både i Västerbotten, 

Stockholm och London. 

Mer information om kursen finns här:  

www.eldrimner.com/utbildning/43317.specialkurs_svensk_ostkultur.html  

Representanter för media är välkomna att besöka kursen. Kontakta Sofia Ågren, 
sofia@eldrimner.com, 010-225 32 55, för lämplig tid. 

Eldrimner 
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och 
inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig 
som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att 
mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten. Eldrimner har, via Länsstyrelsen i 
Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara 
kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram. 

Eldrimners definition av mathantverk: 
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala 
råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans 
hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter 
som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar 
innovativa produkter. 
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