NM i Gardsost 2016 - handverksforedla mjølkeprodukt
Norsk Gardsost arrangerer sitt andre norgesmesterskap i gardsost i Oslo den 1. september 2016. I år deltar 42
produsenter med til sammen 142 produkter i 10 forskjellige klasser, som også inkluderer iskrem, rømme, smør
og yoghurt. Deltakerne kommer fra hele landet (se eget kart), og noen av dem vil også ha egen stand på
Matstreif-festivalen på Rådhusplassen i Oslo 2.- 4. september.
Sted: Rådhusplassen i Oslo
Dato: 2. september klokka 12.30
Statsråd Dale kommer
Offentliggjøring av gullmedaljevinnere med diplom, heder og ære skjer på Rådhusplassen fredag den 2.
september klokka 12.30, rett etter den offisielle åpningen av matfestivalen Matstreif. Statsråd Jon Georg Dale
skal dele ut pris til Årets produkt.
På Matstreif deltar vi med et 15 meter langt ostebord med utstilling av NM-produktene som viser mangfoldet
og bredden innen småskala melkeforedling, og som også kan gi gode fotomotiv. Det blir også anledning til å
smake på noen av ostene. Besøk oss på stand nummer 25!
Kom og kjenn på stemningen, og snakk med gardsysterne!
Til å bedømme produktene har vi trommet sammen 36 dommere med ulik bakgrunn. Både ysteteknologer,
kokker, bevisste forbrukere, osteselgere og fagfolk fra flere kanter av landet er invitert med og satt sammen i
grupper som skal bedømme hver sin klasse. Selve bedømminga finner sted den 1. september i Norges
Bondelags lokaler i Landbrukets Hus på Grønland i Oslo.
NM i Gardsost er sponset av Coop Norge.
Om Norsk Gardsost
Norsk Gardsost er en landsdekkende organisasjon for norske handverksysterier og gardsmeierier. Norsk
Gardsost støtter opp om verdiskapningen og videreføringa av tradisjoner som skjer i norske gardsysterier. Vi
organiserer de fleste som driver med småskala melkeforedling i Norge, og har til sammen 150 produsenter som
medlemmer. Du finner oss over hele landet!
Mer informasjon om Norgesmesterskapet og Norsk Gardsost finner du på: http://norskgardsost.blogspot.no/
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Norgeskart over produsenter i Norsk Gardsost
Bilder fra fjorårets arrangement til fri bruk. Navnet til fotografen står i bildetittelen, hvis
oppgitt.
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