ERTU NÓGU ÞROSKAÐUR FYRIR BRAGÐIÐ?

ostur á Íslandi
íslenskir ostagerðarmenn unnið að því að þróa
og bæta innlenda framleiðslu og til hafa orðið
ýmis afbrigði af frægustu ostategundum
heims.
Um miðja 20. öld varð ostagerð iðnaður á
Íslandi. Karlar tóku yfir framleiðsluna sem
áður var sinnt af konum til sveita. Fyrstur til
að fara í reglulega framleiðslu var gamli góði
brauðosturinn. Fyrirmynd hans var hollenskur
Edam-ostur. Ostarnir úr Óðalsostalínunni urðu
ekki til fyrr en eftir 1960 en á sjöunda áratugnum fór að gæta meiri fjölbreytni í ostagerð hér
á landi.

Ostagerð er mikilvægur hluti af matarmenningu heimsins og flest nágrannalönd okkar
státa af sínum sérstökum ostum. Þótt íslensk
ostagerð hafi verið stunduð frá landnámi þá
náði hún seint að komast til þroska. Það var
einfaldlega ekki til næg mjólk í landinu til að
búa til séríslenska osta.
Nú er öldin önnur. Íslenskir mjólkurbændur
sjá til þess að ávallt er nóg úrvalshráefni til
ostagerðar. Frá því að fyrsti mjólkurfræðingurinn kom frá námi í Danmörku árið 1927 hafa

Í dag geta Íslendingar valið úr fjölda girnilegra
íslenskra osta fyrir öll tækifæri. Við njótum
góðs af ómenguðum jarðvegi íslenskrar náttúru, hreinu lofti og vatni. Allt þetta gefur
íslenskri kúamjólk sérstöðu sem skiptir miklu
máli í ostagerð. Segja má að með einum ostbita komumst við í beina tengingu við náttúru
landsins.
Ostagerð á Íslandi er ung en framtíð hennar
er björt. Það verður gaman að fylgjast með
íslenskum ostum þroskast í framtíðinni.

Óðalsostar
Íslenskir mjólkurbændur kynna með stolti
hina íslensku Óðalsosta, þar sem alþjóðlegir
straumar í ostagerð leika um íslenska mjólk.
Átta ostar úr besta hráefni sem völ er á —
hver með sína sérstöðu. Sumir þeirra njóta sín
best út af fyrir sig, aðrir á fallegum bakka með
vel völdu meðlæti.
Nýjung!
Óðals chilisulta er sælkerasulta með papriku,
tómat og chili, sem parast dásamlega vel með
Óðalsostum og öðrum desertostum frá MS.

ÚR FÓRUM MEISTARANS

Óðalsostur – Tignarlegur
Óðalsostur hefur verið á borðum landsmanna frá
árinu 1972 þegar Mjólkursamlag KEA hóf framleiðslu hans á Akureyri. Fyrirmynd Óðalsostsins er
Jarlsberg, frægasti ostur Norðmanna. Óðalsostur

•		Ouefs Florentine eru hleypt egg með spínati,
Óðalsosti og hollandaise-sósu.
•		Ristaðar beyglur með sólþurrkuðum tómötum,
basilíku og Óðalsosti.

er mildur með örlítinn möndlukeim og skarpa sæta
grösuga tóna.

MEÐ VÍNI: Af hvítum vínum er vert að athuga Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Grüner Veltliner og

Frábær á morgunverðarborðið, hádegishlaðborðið

þurrt Riesling. Af rauðum vínum má nefna Chianti,

eða bara einn og sér.

Cotes-du-Rhone og Beaujolais.

Framreiðslutillögur:

MEÐ BJÓR: Þýskir Bock bjórar með sína nettu hun-

•		Hádegishlaðborð þar sem Óðalsostur er í aðal-

angstóna en einnig aðrir maltmiklir lagerbjórar.

hlutverki slær í gegn. Með ostinum er hægt að
hafa niðursneitt kjötmeti, pepperóní, grillað grænmeti, gott salat og brauð.

ÚR FÓRUM MEISTARANS

ÍSBÚI – HERRAlegur
Mjólkursamlag KEA hóf framleiðslu á Ísbúa árið

kartöflugratíni Tartiflette. Frakkarnir setja kartöflur,

1989. Fyrirmyndin var hinn vinsæli Danbo-ostur

rjóma og beikonbita á fat. Ofan á það fer Reblochon

frá Danmörku. Bragðmikill ostur með flauelsmjúka

ostur en í stað hans geta Íslendingar notað bragð-

áferð og margslungið bragð sem er í senn grösugt

mikinn Ísbúa ásamt bita af Camembert.

og kjötkennt með ávaxtasætu í endann.
MEÐ VÍNI: Létt og sæt Gewürztraminer, Riesling
Ísbúi parast jafn vel með sætu og söltu meðlæti og

og jafnvel Pinot Gris parast vel með Ísbúa. Við

er virkilega skemmtilegur eftir matinn.

hátíðleg tækifæri og þegar Ísbúi er vel þroskaður
væru púrtvínsdreitill eða sæt desertvín viðeigandi.

Framreiðslutillögur:

Af rauðvínum mætti reyna Chianti eða Pinot Noir.

•		Góður í Raclette með sýrðum gúrkum, nýsoðnum
kartöflum, góðri skinku og ólífum.

MEÐ BJÓR: Með vel þroskuðum Ísbúa mætti prófa

•		Tilvalinn á eftiréttabakka, parast vel með desert

sig áfram með Indian Pale ale (IPA) sem hefur sterk-

vínum og sætmeti. Milt hunang, hnetur og púrt-

an humlakarakter. Einnig mætti prófa írskan Stout

vínssoðnar perur eru kjörið meðlæti með þessum

eða Porter en ekki Imperial Stout þar sem hann er

margslungna osti.

of áfengur og bragðstyrkur hans myndi yfirgnæfa

•		Ísbúi er tilvalinn í íslenska útgáfu af hinu fræga

ostinn.

ÚR FÓRUM MEISTARANS

Búri – Ljúfur
Fyrirmynd Búra er hinn danski rjóma-havarti, sem

Framreiðslutillögur:

athafnakonan Hanne Nielsen þróaði um miðja 19.

• Búrinn er skemmtilegur á bakka með dísætum

öld á býli sínu Havarthigaard fyrir norðan Kaup-

ananas, þurrkuðum trönuberjum og möndlum.

mannahöfn. Búri var fyrst framleiddur árið 1980 á

• Búra-bitar þræddir upp á pinna með berjum og

Húsavík en í dag er hann framleiddur á Akureyri.
Mjúkur og smjörkenndur ostur með votti af ávaxtasætu, ljúfum sítrustón í lokin og langvarandi eftirbragði.

ávöxtum eru skemmtilegir fyrir börnin.
• Í eftirrétt væri hægt að bjóða upp á þunna bita af
Búra með berjum og makademíuhnetum.
• Hráskinkuvafnir Búrabitar með basilíku henta vel
með fordrykknum.

Rjómakennd einkenni ostsins fara vel með örlítið
sýrðum ávöxtum, berjum og kryddsultum.

MEÐ VÍNI: Miðlungssætt freyðivín eða ávaxtaríkt
Sauvignon Blanc frá Nýja Sjálandi.
MEÐ BJÓR: Kjörinn moli með ávaxtabættum Kriek
eða Lambic bjórum frá Belgíu.

ÚR FÓRUM MEISTARANS

Maribo – hlýlegur
Þessi margverðlaunaði ostur, framleiddur í Mjólkur-

Framreiðslutillögur:

samlagi KS á Sauðárkróki frá því árið 1965, rekur

• Maribo borin fram með stökkum rauðum eplum,

ættir sínar til danska bæjarins Maribo á Lálandi.

valhnetum og Óðals chilisultu.

Það sem gefur Maribo-ostinum sinn einkennandi

• Frábært að útbúa salat með klettasalati, gúrkum,

appelsínugula lit er Annatto-fræið sem mikið er

Maribo, sólþurrkuðum trönuberjum og ristuðum

notað í suðurameríska matargerð. Áferðin er þétt

furuhnetum.

en bragðið milt með votti af valhnetubragði.

• Maribo og sellerí „munnbitar“ með fordrykknum.

Frábær ostur til að bera fram með fordrykk, í kart-

MEÐ VÍNI: Maribo fer vel með ýmsu víni, t.d. rauð-

öflugratín eða á hádegisverðarhlaðborðið.

víni frá Spáni svo sem Rioja, ásamt rauðu Bordeaux
eða Chianti. Af hvítvínum mætti helst nefna um
óeikað Chardonnay og Pinot Blanc.
MEÐ BJÓR: Prófið þýska og hollenska hveitibjóra.

ÚR FÓRUM MEISTARANS

HAVARTi – fjölhæfur
Havarti er einn þekktasti ostur Dana en hér á landi

Framreiðslutillögur:

hófst framleiðsla á honum á Höfn í Hornarfirði árið

• Havarti borin fram með sólþurrkuðum ólífum,

1987. Ostinum var upphaflega gefið nafnið Jökla-

salamí og selleríi.

ostur en því var breytt. Havarti varð til um miðja 19.

• Havarti á ristuðu rúsínubrauði í morgunmat.

öld hjá hinni frægu dönsku ostagerðakonu, Hanne

• Havarti snittur með ætisþistlum og basilíkupestói.

Nielsen. Havarti er mildur, ljúfur og eilítið smjörkenndur ostur sem verður skarpari með aldrinum

MEÐ VÍNI: Havarti er frekar vínvænn ostur og par

og hefur vott af heslihnetubragði.

ast vel með rauðvínum, þar á meðal Beaujoulais,
Sangiovese, Pinot Noir og Valipolcella. Flest hvítvín

Frábær ostur með fordrykknum eða á desertbakka

hæfa honum en sérstaklega óeikuð Chardonnay og

með mjúkum döðlum og eplum.

Sauvignon Blanc.
MEÐ BJÓR: Ljós lager hentar vel en einnig Pilsner
með fyllra bragði.

KRYDD
ÚR FÓRUM MEISTARANS

Havarti krydd – fjörugur
Havarti krydd er náskyldur einum þekktasta osti
Dana úr smiðju hinnar frægu ostagerðarkonu

• Morgunverðarsamloka með beikoni, spældu eggi
og Havarti krydd osti.

Hanne Nielsen. Ljúfur, mildur og smjörkenndur

• Havarti krydd teningar út á kartöflusalatið.

ostur með sætri papriku og vott af piparaldinum.

• Havarti krydd ostur á pizzuna

Frábær partíostur, með nachos eða á steikarsamlokuna.

MEÐ VÍNI: Havarti krydd er vínvænn ostur og par
ast vel með rauðvínum, þar á meðal Beaujoulais,

Framreiðslutillögur:

Sangiovese, Pinot Noir og Valpolicella. Flest hvítvín

• Havarti borin fram með sólþurrkuðum ólífum,

hæfa honum en sérstaklega óeikuð Chardonnay og

salamí og sellerí.
• Nachos með blöndu af rifnum Havarti krydd osti
og Gouda, borið fram með gvakamóle, sýrðum
rjóma og salsasósu.

Sauvignon Blanc.
MEÐ BJÓR: Ljós lager, tékkneskur pilsner eða
mildur Indian Pale Ale.

ÚR FÓRUM MEISTARANS

Íslenskur Cheddar – laglegur
Þessi er framleiddur á Akureyri og kinkar kumpán-

og sýrðum rjóma, bragðbætt með dijon-sinnepi.

lega kolli til bróður síns sem heitir eftir samnefnd-

Frábær léttur hádegisverður með grænu salati.

um bæ í Somerset Englandi. Vinsældir Cheddars

• Vefjur með grilluðum kjúklingi, beikoni, Cheddar

eru slíkar að í dag er hann mest seldi ostur í heimi.

og tómat-mæjonesi.

Íslenskur Cheddar er þéttur, kornóttur, eilítið þurr
í munni en mildur, með votti af beikon- og krydd-

MEÐ VÍNI: Íslenskur Cheddar parast vel með flest-

jurtabragði og ferskri, eilítið sýrðri, ávaxtasætu í

um hvítvínum en þó sérstaklega Sauvignon Blanc,

lokin.

Pinot Gris og Riesling. Rauðvín sem mætti prófa

Cheddar er skemmtilegur í matargerðina, sérstak-

væru helst Pinot Noir. Sætt Sherrí og Madeira vín

lega í baksturinn og á ostabakkann með kjötmeti.

eru líka skemmtileg með ostinum.

Framreiðslutillögur:

MEÐ BJÓR: Cheddar og bjór hafa alltaf haldist í

• Hádegisbakki … þykkar sneiðar af Cheddar og

hendur. Íslenskur Cheddar er samt ljúfur og mildur

góðri skinku, grilluðum paprikum, sýrðum lauk

og þarf því að passa að yfirgnæfa hann ekki. Dökkir

og kirsuberjatómötum.

bjórar með hnetu- og karmellubragðtónum passa

• Ofnbakaðar kartöflur, fylltar með blöndu af rifnum
Cheddar-osti, rifnum eplum, söxuðum graslauk

sérstaklega vel við hann.

STERKUR
ÚR FÓRUM MEISTARANS

Gouda sterkur – kröftugur
Íslenskur Gouda ostur hefur verið á boðstólum á

Berið fram með þurrkuðum apríkósum eða aprí-

Íslandi frá árinu 1961 og sér KS á Sauðárkróki um

kósusultu, sellerí-stönglum, rósmarín og kexi.

framleiðsluna í dag. Fyrirmynd ostsins er hinn
sögufrægi hollenski gouda, frá samnefndum bæ í
suðurhluta landsins. Gouda sterkur er lageraður í
sex mánuði og er mjúkur og bragðmikill þroskaður

• Gouda sterkur á ristuðu súrdeigsbrauði með
hægelduðum tómötum og góðri ólífuolíu.
• Gouda sterkur með serrílögðum fíkjum, heslihnetum og perum.

ostur með skörpu bragði, sveppatónum, kryddkeimi og langvarandi eftirbragði.

MEÐ VÍNI: Vínvænn ostur sem þolir kröftugri vín

Hentar við flest öll tækifæri hvort sem er á osta-

því sterkari sem hann er. Í hvítu deildinni má nefna

bakkan eða til að setja punktinn yfir i-ið í matar-

Viognier, Chenin Blanc og þurrt Riesling. Sangio-

gerðina.

vese, Cote du Rhones og Beaujoulais eru rauðvín
sem henta en einnig má prófa sig áfram með Shiraz.

Framreiðslutillögur:
• Þessi ostur sómir sér vel á ostabakkanum og parast
vel með allskyns þurrkuðum ávöxtum og hnetum.

MEÐ BJÓR: Þýskir hveitibjórar (Weissbier) virka vel
ásamt betri pilsnerum.

Óðalsostur með grófu brauði, hrökkbrauði, spænskri chorizo-pylsu, konfekt-tómat og gúrkubitum.

Maribo með eplum, valhnetum og
sólþurrkuðum trönuberjum.

Havarti með sólþurrkuðum ólífum, salami
og selleríi.

Ísbúi með perum, ferskum fíkjum, döðlum og
pekanhnetum.

Búri með jarðarberjum, granatepli, sólþurrkuðum
trönuberjum og makademíuhnetum.

Havarti krydd með Kalamataólífum, papriku
og japönsku snakki.

Gouda sterkur með plómum, nektarínum
og pistasíuhnetum.

Íslenskur Cheddar með eplum og þurrkuðum
apríkósum.

GOTT AÐ VITA

Fastir ostar geymast vel og verða margir betri við

„Taktu ostinn úr kælinum um klukkustund áður en

örlitla geymslu. Bragðið breytist og verður sterkara

honum er ætlað að leika við bragðlaukana. Þannig

með tímanum. Misjafn smekkur manna segir til um

nær hann stofuhita og bragð og áferð skilar sér full-

hvenær hann er bestur. Allir ostar eru merktir með

komnlega.“

síðasta neysludegi en í flestum tilvikum endast þeir
nokkuð lengur en dagsetningin segir til um.

„Gott er að bera fram ferska ávexti með ostum.
Hins vegar þarf að gæta þess að ávextirnir séu ekki

„Til að bragð og áferð skili sér fullkomlega þá er

kaldir heldur séu þeir við stofuhita eins og ostarnir.“

mikilvægt að láta osta standa og ná stofuhita áður
en þeir eru bornir fram.“

„Sniðugt er að bera ostana fram heila og leyfa
hverjum og einum að skera sína bita frekar en að

„Minna er stundum meira. Gott er að bera fram bara

sneiða hann niður og eiga hættu á að osturinn

einn ost með viðeigandi meðlæti svo að bragðið fá

þorni upp.“

að njóta sín. — Ekki vanmeta einfaldleikann.“
„Vissir þú að osturinn er oftast bragðmeiri ef hann
er skorinn þunnt frekar en í stóra bita?“
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