
 

 
 

Pressemeddelelse – 7. august 2019 
 
 
Coming to a lake near you: 

VERMOUTH SØNDAG MED 
OSTEBLINIS 
Mejeriforeningens ostekulturkampagne Ost & ko skyder festivalsæsonen i gang på 
gademanér, når blinisbaronerne fra Mulgeo får nøglerne til Ostevognen på Street 
Food om Søerne og serverer autentiske russiske minipandekager med Havgus, 
Benedict og svampetartar til rigelige mængder saftig vermouth fra landets eneste 
rullende gade-vermuteria Vermouth Søndag. Den letkrydrede kongekombi kan fås 
for en rund hund søndag 11. august. 
 
Dansk ost, spansk vermouth og russiske blinis. Det er det glade gastronomiske gadekryds, du kan opleve på 
2019-udgaven af madfestivalen Street Food om Søerne, som sidste år trak fulde søbredder med sin 
imponerende demonstration af den kulinariske kreativitet og rå iværksætterkraft, som findes i det 
københavnske street food-miljø. 
 
Sygt street osteblini 
Søndag 11. august fra kl. 11 til 19 lader Mejeriforeningens ostekulturkampagne Ost & ko sin ostevogn 
hijacke af Anastasia and Thomas Rasmussen fra torvehals-pop-op-restauranten Mulgeo, som arbejder med 
mødet mellem det danske og det russiske køkken. Mulgeo har udviklet en sygt street osteblini med Havgus 
fra Arla Unika og Benedict fra Thise Mejeri, toppet med svampetartar og trøffelolie og serveret lækkert 
pandelun og osteduftende, så det skriger på en iskold kop velkrydret hedvin. 
 
Det rullende gade-vermuteria 
Enter Vermouth Søndag; Danmarks eneste fuldblods-vermuteria, skabt af Nørrebro-damerne Tine 
Tranekær og Julie Thalund, som mener, at søndage er for få til ikke at forsøde dem med den hippe hedvin i 
effektive mængder. Vermouth Søndag triller forbi og udruller sit arsenal af bittersøde lifligheder fra 
vermouth-vognen og har til lejligheden identificeret en selektion, der perfekt matcher Mulgeos osteblinis. 
 
 

1 FRISKBAGT OSTEBLINI + 1 GLAS SAFTIG VERMOUTH = 100 KR. 
 
 
 
Fortsætter på næste side  >> 
 
 
 



 

 
 

Ostevognens sommerrute 
Meld dig under de vermouth-vædede ostefaner her på Ost & kos Facebook-begivenhed, og læs mere om 
årets opbud af gademadsudstillere på Street Food om Søernes hjemmeside og på Facebook-siden, hvor 
festivalen præsenterer hver enkelt madoplevelse, som du kan glæde dig til i weekenden 9.-11. august. 
Mulgeo giver flere detaljer om sit originale koncept på mulgeo.dk, og Vermouth Søndag leverer nyt fra sin 
vide vermouth-verden fra Facebook-siden her. Læs alt om Ost & ko og Ostevognens sommerrute på 
ostogko.dk. Den går blandt andet til SPIS! Odense Food Festival og til Aarhus Food Festival og oste-walks til 
Them Mejeri, Arla Unika, Thise og Mammen. 
 
Pressefotos og info 
Der er pressefotos til fri anvendelse i forbindelse med omtale af Ost & kos aktiviteter på Street Food om 
Søerne 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 
 
Street Food om Søerne 
2019 er det andet år for madfestivalen Street Food om Søerne, der sætter fokus på mangfoldighed og 
iværksætteri med både nye og mere etablerede madkoncepter - serveret som street food rundt om de 
københavnske søer i weekenden 9.-11. august 2019. Ikke færre end 60 street food’ere, madiværksættere, 
mindre restauranter og større gastronomer præsenterer sine nyeste koncepter i år, hvor festivalen bl.a. 
samarbejder med Mikkeller og Irma med det fælles mål at fremme hovedstadens kulinariske 
entreprenører. Læs mere på streetfoodomsoeerne.dk. 
 
Mulgeos osteblinis på Copenhagen Cooking og i Torvehallerne KBH 
Torsdag 29. august kl. 18-21 på Copenhagen Cooking & Food Festival er der igen dansk ost på Mulgeos 
blinis, når Anastasia og Thomas serverer “et udvalg af lækre blinis på nye måder” som en del af 
festivalkonceptet “Talk & Taste”. Billet kan købes her. I øvrigt finder osteblinien vej til den faste menu i 
Mulgeos pop-op-restaurant i Torvehallerne KBH, hvor den kan opleves indtil den 29. september.	


