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Orn’li’ ost i O’ense

HER ER ÅRETS OSTEPROGRAM
PÅ SPIS! ODENSE FOOD FESTIVAL
Traditionen tro er der spændende osteoplevelser på programmet, når
Odenses madfestival løber af stablen midt i september. Sammen med
Mejeriforeningen og Ost & ko inviterer festivalen til ostesmagning for let
øvede osteelskere; der er ost i kokkenes råvarekasse til Schiøtzprisen; og
så gentages sidste års succes med mælkelækker morgenmad i
Eventyrhaven med sang, sjov og skimmel.
Heller ikke i år kommer osteglade odenseanere og tilrejsende osteører til at gå forgæves, når SPIS! Odense
Food Festival for 5. gang indtager den fynske hovedstads toppede brosten og romantiske haver. Festivalen
har nemlig igen allieret sig med Mejeriforeningens ostekulturkampagne Ost & ko om at tilbyde nogle
inspirerende, lærerige, velsmagende og frem for alt brandhyggelige arrangementer med ost og særligt
udvalgte mejeriprodukter i fokus.
Morgenmad i Eventyrhaven
Lørdag 14. september gentages sidste års succes med sang, solskinsyoga og en dugfrisk morgenmadsbuffet
med masser af spændende mælkeprodukter, som de færreste har smagt. Morgenmaden indledes kl. 08.45
med et akkompagnement af Odense Kammerkor og fællessang med Claus Brandstrup fra Byens Højskole,
som traditionen tro siger et par ord om “det gode måltid”. Ost & kos osteformidler Rasmus Holmgård
præsenterer udvalget af mælkeprodukter, hvorefter der er fri morgenhygge og snak med mad i munden indtil
kl. 10.15. Hvis energien rækker til mere, kan man deltage i Gråskov Yogas yoga-sessioner både før og efter
spisningen. Deltagelse koster 100 kr., og billetter kan købes på spisodense.dk.
Lækker ostesmagning
Kl. 14 samme dag kan festivalgæsterne komme med til et grundkursus i osteforståelse med smagning af 6
lækre danske oste og en gennemgang af smageteknik og de vigtigste parametre til vurdering af ostekvalitet.
Rasmus Holmgård er vært for smagningen, som undersøger spørgsmålene: Hvad er en god ost? Hvordan
smager man på den? Og kan en dansk skæreost være en stor gastronomisk oplevelse? Det er gratis at deltage,
men man skal tilmelde sig på spisodense.dk/ostko
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Ost til Schiøtzprisen 2019
Søndag 15. september får kræsne gastronauter mulighed for komme helt tæt på som tilskuere, når toppen af
dansk gastronomi dyster om Schiøtzprisen 2019. Schiøtzprisen præmierer kokkenes evner til at fortolke det
fynske terroir, og de bedømmes på smag, visuel præsentation, innovation og evnen til at formidle den fynske
fortælling. Ost & ko har sørget for, at der er et bredt sortiment af de bedste fynske mejeriprodukter, som
kokkene kan bruge til at fremhæve den fynske fødevarefortælling i deres ret. Konkurrencen finder sted på
Anarkist -Beer & Food Lab kl. 11 til 15, og det er gratis at overvære.

Pressefotos og info
Der er pressefotos til fri anvendelse i forbindelse med omtale af Ost & kos aktiviteter på SPIS! Odense Food
Festival i presserummet på ostogko.dk. Kontakt presseansvarlig Marie Sainabou Jeng på 26 14 72 60 eller
marie@koalitionkbh.dk for yderligere info.
Ost & ko
Er titlen på Mejeriforeningens fortsatte indsats for at styrke og stimulere den danske ostekultur. 2019 er Ost
& kos 5. kampagneår med inspirerende og lærerige aktiviteter for mejeri- og madprofessionelle,
gastronomiske formidlere og osteelskende forbrugere. Følg med på:
ostogko.dk + mejeri.dk
facebook.com/ostogko
Instagram: @ostogko #ostogko
SPIS! Odense Food Festival
Løb af stablen første gang i 2015, og afholdes dermed i 2019 for 5. gang. Festivalen har samarbejdet med
Mejeriforeningen og Ost & ko siden 2016. Læs alt om festivalen og årets aktiviteter på spisodense.dk.

