
Ostförsäljning till förmån för 

Lagrad 18 månader
Ostens originalost, en fantastisk parmesan som går lika bra att 
toppa pastan med eller avnjuta som ett nyttigt mellanmål. 

Vikt: 400 gram
Pris: 170 kr

Vikt: 250 gram
Pris: 180 kr

Vikt: 1000 gram
Pris: 200 kr

Vikt: 200 gram
Pris: 75 kr

Vikt: 200 gram
Pris: 135 kr

Lagrad 40 månader
En parmesan som har en väldigt intensiv smak med en karakteristisk 
och ihållande doft samt med minutiöst kornig och smulig konsistens. 
För den som tröttnat på mindre smakrika ostar till kexen eller som  
vill toppa en fin pasta med det där lilla extra.

Lagrad 12 månader
Påminner om en Grana Padano i smaken men är helt vegetarisk då 
Grandi Pascoli framställs av vegetarisk löpe. Osten görs på 100% 
italiensk mjölk och den kan variera ± 70 gram i storleken då den  
delas för hand.

Lagrad minst 24 månader
Parmesanens Rolls-Royce! En Vacche Rosse är den mest åtråvärda 
osten på marknaden då mjölken kommer uteslutande från de så 
sällsynta röda kossorna. En ost för dem som vill lyxa till det.

Lagrad minst 5 månader
En italiensk hårdost gjord på färsk fårmjölk. Väldoftande och relativt 
fruktig i sin smak. Quattrocolli är vår leverantörs eget varumärke och 
all ost görs där uteslutande på italiensk mjölk. 

Parmigiano Reggiano

Parmigiano Reggiano

Grandi Pascoli

Vacche Rosse

Pecorino Romano

PS!

Ostens är en del av Säljdirekt AB, info@ostens.se, 08-400 249 72

Tack för ditt stöd!

Vill ni köpa ost som gåva till anställda går det alltid att få faktura från Ostens om ordervärdet överstiger 1500 kr. 
Maila oss så ordnar vi det praktiska. Självklart behåller gruppen som säljer samma förtjänst som vanligt!



Beställningar Leverans sker: ______ /______
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Namn Telefon Adress

Parmigiano
Reggiano  
18 mån.

Vacche
Rosse

Grandi
Pascoli

Pecorino 
Romano

Parmigiano 
Reggiano
40 mån.

Ostens är en del av Säljdirekt AB, info@ostens.se, 08-400 249 72
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