
Den svenska ursprungsmärkningen för råvaror, livsmedel och växter.

UtmÄrkt ost
Fött & uppfött i Sverige

Kontrollerat i Sverige

Förädlat i Sverige

Förpackat i Sverige



TITTA EFTER MÄRKET  
NÄR DU HANDLAR OST! 
En ost märkt med Från Sverige eller Mjölk från Sverige är gjord på 
100 procent svensk mjölk från svenska kor. Osten är även förädlad, för
packad och kontrollerad i Sverige. Förutom att den smakar gott och slipper 
långa transporter, ger osten jobb för både svenska bönder och företag.

Visste du att Sverige har flest hårdostar 
i världen, cirka tjugo sorter och mer än 
tvåhundra varianter av dem? Ändå är 
endast fyra av tio ostar vi äter i Sverige 
producerade i Sverige. Det kan vi 
ändra på om fler väljer svensk ost när 
vi handlar. 

Från Sverige-märkningen visar att osten 
är svenskproducerad och gjord av svensk 
mjölk, så titta efter märket i ostdisken. 

Osten har på senare år kommit allt mer in 
i våra måltider, inte minst med matostar 
som till exempel grillost som idag finns 
från flera svenska mejerier i matbutiken. 
Till frukostmackan är hårdosten en 
 klassisk favorit och som dessert är en god 
ost alltid ett gott val. 

Titta efter märket Från Sverige och 
Mjölk från Sverige så får du utmärkt 
svensk ost! 

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige,  
Kött från Sverige och Mjölk från Sverige gör det enkelt att 

hitta råvaror, livsmedel och växter från Sverige.

1. Odlat i Sverige
Frukt, grönsaker, bär, blommor och växter med  

ursprungsmärkningen är odlade i Sverige. 

2. Alla djur är födda och uppfödda i Sverige
Ursprungsmärkningen betyder att djuren är födda och uppfödda i Sverige. Svensk djurskydds-

lagstiftning är den mest omfattande i världen. Svensk djuromsorg ger friska djur och friska djur 
behöver inte antibiotika – vi använder minst antibiotika i djurhållningen av alla länder i EU.

3. Förädlat i Sverige
En vara med ursprungsmärkningen är förädlad i Sverige.  

Om den innehåller flera ingredienser gäller särskilda regler. Det betyder att det är 
okej att använda exempelvis kanel eller russin i en bulle som är bakad i Sverige.

4. Förpackat i Sverige
En produkt med ursprungsmärkningen är alltid förpackad i Sverige. Hela kedjan – från 

odling, uppfödning, förädling och förpackning till kontroll – skapar arbetstillfällen i Sverige. 
Dessutom bidrar det till att säkra svenska råvaror för framtiden.

5. Kontrollerat i Sverige
De företag som producerar, packar eller tillverkar de ursprungsmärkta  produkterna 

är certifierade enligt en tredjepartsstandard. Dessutom görs revisioner av 
 fristående certifieringsbolag för att kontrollera att märkningens kriterier efterlevs.

Märkningens fem kriterier:

Hela regelverket hittar du på frånsverige.se
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Visste du att...
idag är endast 4 av 10 ostar vi äter i 
Sverige producerade i Sverige.

Källa: Jordbruksverket



I Sverige går kor, får och getter ute och betar enligt svensk 
lagstiftning, stallmiljön är god och det finns program 
för att följa upp djurhälsa och säkerställa en ansvarsfull 
användning av antibiotika. 

Ostfestivalen
Från Sverige är partner med 
Ostfestivalen, som har ett 
unikt utbud av svenska ostar. 
Här kan du prova och köpa 
med dig ostar från både små 
mejerier och stora produ-
center. Det bjuds på kunskap 
om ost, seminarier, inspiration 
och du kan gå på ost- och 
dryckesprovningar. Läs mer på 
ostfestivalen.se

Kulinariskt kraftpaket
Ost ger hög kvalitet på proteinet och är rik på vitamin 

B12. Perfekt på menyn, inte minst om du är vege-
tarian. Dessutom ger ost massor av vitaminer och 

mineraler, som kalcium, zink och selen.

En gyllene regel
Ska du bjuda på ost? En gyllene regel är att 
ta ut den ur kylskåpet cirka 30 minuter innan 
den ska ätas. När osten är rumstempererad är 
smaken och aromen som allra bäst.

Hårdost är  
naturligt laktosfri

All hårdost som går att hyvla är 
naturligt fri från laktos, oavsett 

vilken lagringstid den har. 
Däremot innehåller färskostar, 
mjukostar, blå- och vitmögel-

ostar laktos.

friska djur 
behöver inte 
antibiotika
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Förr i tiden tillverkades ost i 
varenda liten by i Sverige. Efter 
att kvinnorna ystat färdigt 
mjölken hölls ystagillen eller 
ostagänge för att fira att ostarna 
var klara. Då var även männen 
välkomna för att vända de tunga 
ostarna. Idag finns det ett tjugotal 
svenska ostmästare som förvaltar 
den yttersta kunskapen om 
svensk osttillverkning. 

Källa: Ost Bok 

LITEN OSTHISTORIA

När du delar en ost kan du se olika former av hål. På mejerispråk kallas hålen för ”pipor” och de bildas under tillverkningen. Om osten har runda hål kallas den 
rundpipig. Har den små 
grynformade pipor kallas den grynpipig. Ost utan hål kallas tät.

Rundpipig, grynpipig... 
Varför har osten hål?

Sveriges bönder har en lång tradition av god djuromsorg 
och djurvälfärd som ger friska djur, och friska djur behöver 
inte antibiotika. Sverige använder, för elfte året i rad, minst 
antibiotika i djurhållningen av alla EU-länder. Det visas i 
Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport.

Ost är  koncentrerad mjölk.  
Det går åt cirka 10 liter mjölk för att  

producera ett kilo hårdost.

Visste du att... 

Från Sverige-märkt grillost har fått 

grönt ljus som klimat smart produkt 

från WWF:s Köttguiden 2021? På senare år har Från Sverige- 
märkt grillost fått ett rejält 
uppsving. Idag hittar du Från 
Sverige-märkt från stora och små 
producenter. En grillost märkt 
med Från Sverige eller Mjölk från 
Sverige är gjord på 100% svensk 
mjölk och är förädlad, förpackad 
och kontrollerad i Sverige.

Visste du att osten går bra att frysa om den är riven? 
Riven fryst ost behöver inte tinas utan kan användas till 
matlagning direkt från frysen.

Tips!



Vårt svenska ostsortiment består av många olika 
produkter med varierande utseende, konsistens och smak. 

De kan delas in i olika grupper:

Hårdost
Kan delas in i tre grupper beroende på lagring och mogning.   

1. Traditionell hårdost med lång lagringstid som Grevé och Prästost. 
2. Ytmognad hårdost. 3. Skorpfri hårdost som Hushållsost.

Matlagningsost 
Grillost, fetaost och mozzarella är exempel på vanliga matostar.  
Svensk grillost har många benämningar, som Eldost och stekost.

Dessertost 
Hit hör mögelostarna grön-/blåmögelost, som Ädelost, och vitmögelost.

Färskost 
Konsumeras färsk, som exempelvis cottage cheese.

Smältost 
Tillverkas av hårdost som smälts tillsammans med smältsalter och smakämnen. 

Mjukost 
Finns bland annat i tub och som bredbar.

Mesvaror 
Det finns bredbart messmör och skivbar mesost och de görs av vassle.
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Lagringsprocessen skiljer sig åt beroende på osttyp, eftersom alla 
kräver sin speciella lagring för att få sin doft, smak och kon sis-

tens. Lagringstiden varierar från någon vecka till månader och år. 
Ju längre osten lagras desto starkare smak får den.

Lång lagringstid ger starkare smak?
Visste du att...

olika grupper av ost

4 AV 10 OSTAR ÄR SVENSKA

Den svenska marknadsandelen för mejerivaror har minskat 
sedan 1995. Störst är minskningen inom ostmarknaden, som 
nu är nere på en marknadsandel på 41%. Motsvarande siffra 
var 89% år 1995. Det betyder att endast 4 av 10 ostar som 
äts idag i Sverige är producerade i Sverige. Det finns en stor 
potential för att öka Sveriges självförsörjning av ost, om fler 
väljer svensk ost istället för importerad. Titta efter märket!

Vit pizza  
med pesto och grillad 

purjolök signerat  
Gustav Leonhardt,  
Årets Kock 2021?

Ja tack!

VIT PIZZA

2,5 dl crème fraiche
150 g lagrad hårdost, riven
1 purjolök

Pesto
2 krukor färsk basilika
1 vitlöksklyfta, finhackad
1 dl rapsolja
½ dl solroskärnor
ättika
salt

Gör så här 
Gör peston och grilla purjon innan pizzan 
bakas: Mixa basilikabladen med vitlök, olja 
och lite salt i en mixer eller matbere-
dare. Tillsätt solrosfröna och mixa tills 
blandningen har fått en pestoliknande 
konsistens. Smaka av med ättika och salt. 

Hela receptet med Gustavs pizzor hittar du 
på  frånsverige.se

Om alla i Sverige skulle välja att äta svenskproducerad ost i 
stället för importerad skulle dessutom utsläppen av växthus-

gaser från ostkonsumtionen minska med 16 procent. Det visar 
beräkningar från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, baserade på 

siffror från SCB och Jordbruksverket.
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Välkommen till
frånsverige.se

Här hittar du mer information om ursprungsmärkningen  
Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige,  
fakta om våra svenska mervärden och inspiration kring 

svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.

Svenskmärkning AB 
Svenskmärkning AB står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen 
Från Sverige, där även Kött från Sverige och Mjölk från Sverige ingår. 

Initiativet till märkningen kommer från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 
Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, som  

gemensamt  startade och äger Svenskmärkning AB.

Kontakt
Telefon: 010-184 25 00. info@svenskmarkning.se 

Postadress: 105 33 Stockholm. Besök: Franzéngatan 1B.

Följ Från Sverige på sociala medier.


