
Ostearrangementer i 2021: Festivalstemning, kåring af landets bedste oste og
toprestauranter i dyst på osteretter

Ost & ko byder velkommen til en sensommer og et efterår fyldt med ostede arrangementer over
hele landet. Vi har samlet en række festivaler og events, hvor du kan dykke ned i ostekulturens
verden og smage, dufte og diskutere den danske osts mange nuancer og fordele. 

1. Ostefestivalen
For anden gang inviterer Ost & ko til den landsdækkende ostefestival med osterelaterede oplevelser i
hele Danmark. I år har Ost & ko allieret sig med osterier og ostehandlere rundt i landet, der byder på
mange hyggelige, sjove, cremede, skimlede, sprøde og smagfulde events med dansk ost i centrum.
Hvor: Hele Danmark
Dato: 18. - 26. september
Se mere på Ostogko.dk 

https://www.ostogko.dk/


2. Cheese Copenhagen
Cheese Copenhagen er Danmarks største festival for danske kvalitetsoste, arrangeret af
Mejeriforeningen og Ost & ko. I år bliver festivalen en fejring af de mange danske osterier og
ostemagere, der hele tiden udvikler nye lækre oste til alle danske osteelskere. Til Cheese
Copenhagen kan du smage en lang række forskellige ostetyper, møde ostemagerne bag og ikke
mindst deltage i workshops og samtaler om osteudviklingen i Danmark.
Hvor: København
Dato: 25. september
Se mere på Ostogko.dk

3. Gourmetprisen
Mejeriforeningen inviterer for 17. gang til den prestigefulde konkurrence Gourmetprisen, hvor 
landets lækreste mejeriprodukter  kåres. Et kompetent dommerpanel vil bedømme de mange 
produkter, som mejerierne selv har indsendt til konkurrencen. Kategorierne spænder fra årets 
bedste

https://www.ostogko.dk/


bløde og hårde oste til årets bedste konsummælksprodukt og iscreme - og det hele sker i København
under Cheese Copenhagen.

Hvor: København
Dato: 24. og 25. september
Se mere på Ostogko.dk 

4. Danmarks bedste osteret 2021
Oplev 10 af Danmarks bedste restauranter kæmpe om hæderen og en præmie på 20.000 kr., når
Mejeriforeningen og Ost & ko inviterer til Danmarks bedste osteret 2021. Her prøver deltagerne hver
især at lave den bedste ret med dansk ost i en central rolle. Retterne vurderes af et garvet
dommerpanel. Sidste år løb Studio med førstepladsen foran blandt andet Fasangården, CPH
Gourmet, Alchemist og Restaurant Hærværk. 
Hvor: København
Dato: 14. november
Se mere på Ostogko.dk 

Find masser af pressebilleder her  - eller send en mail til Marie Sainabou Jeng på
marie@koalitionkbh.dk for andre forespørgsler.
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