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IDAG FIRAR VI OSTENS DAG 
Idag den 27 maj infaller Ostens dag som firas för att uppmärksamma osten som livsmedel. Ostens 
dag instiftades 2010 och uppmanar till att prova både nya och klassiska ostar och gärna inom ett 
nytt användningsområde. Dagen till ära presenterar Ostfestivalen datum för nästa upplaga av 
festivalen samt tillkännager två av sina utmärkelser som tilldelas personer eller 
organisationer/företag som genom sitt arbete uppmärksammar svensk ost. 
 

SAVE THE DATE: 18 – 20 FEBRUARI 2022 
Vi tror och hoppas att samhället börjar öppna upp igen framåt hösten, vilket ger oss goda 
förutsättningar för att på bästa sätt kunna planera och genomföra den åttonde upplagan av 
Ostfestivalen i Stockholm den 18 – 20 februari 2022. Festivalen, som är ett måste för ostälskare, 
arrangeras på uppdrag av LRF och i samarbete med Arla, ICA och Sveriges Gårdsmejerister. 
 

ÅRETS OSTDISK 2021: ICA KVANTUM FLYGFYREN, NORRTÄLJE 
Utmärkelsen Årets Ostdisk instiftades av Ostfestivalen 2020 och tilldelas en ostdisk där utbudet i 
all väsentlighet fokuserar på svensk ost och hållbarhet med ett brett utbud som regelbundet 
uppdateras. Personalen ska vara engagerad och kunnig, ha dokumenterad kunskap samt vara 
nyfikna och ha förnyelselusta. Årets Osdisk 2021 är ICA Kvantum Flygfyren med motiveringen:  
  

Denna stora ICA Butik, som för många är porten till sköna Roslagen, erbjuder till och med de allra 
minsta av ostproducenter att synas och ta plats i butikens mycket välsorterade ostdisk. Man var tidigt 
en föregångare i att erbjuda ett stort utbud av svensk ost och har till och med arrangerat en egen 
Ostfestival i butiken! Personalen som ansvarar för disken har kunskapar långt utöver vad man kan 
förvänta sig och det är en fröjd att inför helgen få stanna till här och botanisera i detta fantastiska 
ostmekka.  
 

För mer information om ICA Kvantum Flygfyren och kontakt:  
 

Tommy Larsson, 0176 75 701 / tommy.larsson@kvantum.ica.se. Flygfyren.se / Instagram / Facebook 
 

ÅRETS OSTPROFIL 2021: BREDSJÖ MJÖLKFÅR AB 
Utmärkelsen Årets Ostprofil instiftades av Ostfestivalen 2020 och tilldelas en person eller 
företag/organisation med fokus på och dokumenterad kunskap om svensk ost. Arbetet ska vara 
baserat på hantverksmässiga grunder där innovation och nytänkande är en del av vardagen. En 
ambassadör för den svenska ostkulturen helt enkelt. Årets Ostprofil 2021 är företaget Bredsjö 
Mjölkfår AB med motiveringen:  
 

Årets Ostprofil är en av pionjärerna inom svensk osttillverkning och startade sin verksamhet redan 
under 80-talet, en tid med få gårdsmejerier i Sverige. Med ett stort engagemang och ett lite 
individualistiskt tänk har de banat väg och inspirerat andra att påbörja sin egen ystning. Med sikte på 
Roquefort började experimenten, som slutade i något helt annat; Bredsjö Blå - en lagrad fårost med 
inslag av blåmögel, där lagringskaraktären och råvarans smakutveckling är det som ger störst 
karaktär till osten och som numera får kallas för en svensk ostklassiker.  
  

För mer information om Bredsjö Mjölkfår AB och kontakt:   
 

Sara Staffare, 0735 11 74 66 / sara@bredsjobla.se. Bredsjobla.se / Instagram / Facebook 
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