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Danmark rundt med Ost & ko i Ostevognen

FRA OSTEWALKS OG VERMOUTH-PAIRING TIL
FONDUEFEST OG DANMARKS BEDSTE OSTEMAD:
SENSOMMEREN 2019 STÅR I OSTENS TEGN
For 5. år i træk har Mejeriforeningens ostekulturkampagne Ost & ko et
tætpakket madfestivalprogram af osteoplevelser linet op til osteelskere
over hele landet. Ostevognens roadshow er startskuddet til en ny 3-årig
europæisk ostekampagne i 2019-2021. Her er et hurtigt overblik over Ost
& kos velduftende rute gennem landskabet.
Street Food om Søerne i København
11. august parrer det rullende gade-vermuteria Vermouth Søndag og den dansk/russiske
torvehals-pop-op-restaurant Mulgeo lune osteblinis kreeret med Havgus (Arla Unika) og
Benedict (Thise Mejeri) og toppet med svampetartar og trøffelolie med saftig vermouth ved
en sø i nærheden af dig. Gå efter osteklokkens salige klang. Læs mere på Ost & kos
begivenhed på Facebook.
Copenhagen Cooking & Food Festival
30. august serverer sovsesherif Umut Sakarya årets svedigste ostefondue til Ciderfesten på
Israels Plads. “Ostemagerens middag” dyrker det gastronomiske håndværk med Michelinkokken Eric Vildgaard og Leif Friis Jørgensen fra Naturmælk 27. august. Og 26. august er der
osteborde og en inspirerende talk om aktivisme i ostebranchen fra Marie Linea Østergaard
på Freja Symposium. Læs mere på Ost & kos begivenhed på Facebook og på
copenhagencooking.dk.
Aarhus Food Festival
7. september kan du smage Danmarks vildeste ostemad “En hyldest til bedstefar” fra
Restaurant Hærværk med en ekstralagret 24-måneders Vesterhavsost fra Thise. Samme
dag kan du gå med madnørderne på inspirerende festival-ostewalk til Them, Arla Unika,
Thise og Mammen - og mon ikke der også bliver tid til at smage Hærværks ostemad. Den 8.
september kan du komme på grundkursus i ostekvalitet med masser af smækre
smagsprøver og et særligt fokus på den danske skæreost. Mere info på foodfestival.dk.
SPIS! Odense Food Festival
14. september er SPIS! og Ost & ko værter ved en mælkelækker morgenmad i Eventyrhaven
med sang, sjov og skimmel. Senere samme dag kan du komme på ostekursus i Flakhaven
med masser af spændende smagsprøver. Og den 15. september kan du lade dig inspirere fra
højeste sted, når en række danske topkokke arbejder med blandt andet danske
oste i dysten på nysgerrighed, kreativitet og innovation om Schiøtzprisen 2019.

Pressefotos og info
Der er pressefotos til fri anvendelse i forbindelse med omtale af Ost & kos aktiviteter 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 i Ostevognens rute og andre osteaktiviteter på:

ostogko.dk + mejeri.dk
facebook.com/ostogko
Instagram: @ostogko #ostogko

