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København, september 2021 

  

KOM TIL OSTEFESTIVAL 2021 I HELE LANDET 
Fra 18.-26. september inviterer Mejeriforeningen og Ost & ko landets oste-entusiaster til 

at smage kongerigets bedste oste, komme gratis til Danmarks største ostefest med Cheese 

Copenhagen, smage på vinderen af Gourmetprisen og tage en bid fra ostecyklen, når den 

kører Danmark rundt. 
  

Efter en reduceret og overvejende digital fejring af osten sidste år på grund af corona-restriktioner, 

er det danske ostelandskab atter åbnet op på vid gab, når den populære Ostefestival 2021 sker 18. 

til 26. september.  

  

”Det er en usigelig glæde nu at kunne genstarte vores events, og igen være sammen om ostens 

mange muligheder i dansk madkultur. Ost smager nu engang bedre, når vi nyder den sammen, i 

fællesskab. For andet år i træk er det også en stor fornøjelse at kunne servere vores oste-aktiviteter 

på tværs af hele landet, og møde oste-elskerne, de lokale ostemagere og ostehandlerne på deres 

egen hjemmebane”, siger Lars Witt Jensen, senior marketing manager i Mejeriforeningen. 

  

Mejeriforeningen og Ost & ko har allieret sig med en lang række af landets bedste osterier og 

ostehandlere, så du kan glæde dig til både små og store osteoplevelser spredt over hele landet, hvor 

du bl.a. kan: 

●   Blive klogere på og smage på nogle af landets bedste oste 

●   Komme til spændende smagninger og events hos din lokale ostehandler 

●   Møde Ost & kos Ostecykel, som turnerer landet rundt med 10 spændende events på 

udvalgte steder i hele Danmark 

  

CHEESE COPENHAGEN 2021: DANMARKS STØRSTE OSTEFEST, LØRDAG 25. SEPTEMBER 

Under Ostefestival 2021 skal du unde dig selv et besøg i TorvehallerneKBH til Cheese Copenhagen 

2021. Her kan du smage masser af danske oste, for Danmarks største ostefest byder ligesom 

tidligere år på nøje udvalgte smagsprøver fra alle hjørner af den danske osteproduktion. 

  

Her kan du også følge afgørelsen på den prestigefyldte Gourmetprisen 2021, hvor landets bedste 

mejeriprodukter kåres – og hvor du selvfølgelig kan smage med. 

Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding via madbillet at besøge Cheese Copenhagen 

2021. Billetter er er gældende i en time ad gangen.  

  

Læs meget mere om Cheese Copenhagen 2021 lige her. 

  

  

GOURMETPRISEN 2021: DEN STORE KÅRING AF LANDETS BEDSTE MEJERIPRODUKTER, LØRDAG 25. 

SEPTEMBER 

Et topprofessionelt dommerpanel smager sig igennem et overflødighedshorn af velsmagende 

mejeriprodukter for at finde frem til landets absolut bedste. Lørdag 25. september kårer de vinderne  

https://www.ostogko.dk/events-cheese-copenhagen-2021/
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af den prestigefyldte Gourmetprisen 2021 under Cheese Copenhagen 2021 – og du kan både følge 

og smage med til den endelige afgørelse. Kom forbi scenen i TorvehallerneKBH, og få et unikt indblik 

i cremen af danske mejeriprodukter. 

  

Læs meget mere om Gourmetprisen 2021 lige her. 

  

OSTECYKLEN PÅ DANMARKSTURNÉ 

Fra 18.-26. september kan du møde Ost & kos Ostecykel, som turnerer landet rundt med 10 

spændende events på over hele Danmark – fra Hjørring, Aalborg og Aarhus til Middelfart, Odense og 

København. 

  

Turen starter 18. september i TorvehallerneKBH efterfulgt af otte stop i det danske ostelandskab, 

inden Ostecyklen vender retur til København og slutter sin tur tilbage i TorvehallerneKBH under 

Cheese Copenhagen 2021. 

  

Se Ostecyklens program lige her. 

  

Festivalakkreditering til medier 

Der er reserveret billetter til mediers deltagelse på Cheese Copenhagen. Du er velkommen hele 

dagen og til vores guidede rundvisning på festivalen kl. 14-15. 

 

Bliv akkrediteret til dagens program ved at hente en pressebillet her på madbillet.dk – anvend koden 

cheesecph2021. 

  

Fakta om Ost & ko 

Ost & ko er Mejeriforeningens ostekulturkampagne, som har til formål at oplyse, uddanne og 

inspirere danskerne om og inden for danske oste, ostekultur og dansk mejeriiværksætteri. 

  

Læs mere om Ost & ko på ostogko.dk, følg Ost & ko på Facebook eller Instagram, eller kontakt 

presseansvarlig Peter Warberg på 2510 2702 eller pw@peterwarberg.dk. 

  

Læs mere om Mejeriforeningen på mejeri.dk. 
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