Vi gør
det nemt
at vælge
rigtigt...

OSTE SORTIMENT
Hos Silkeborg Slagteren har vi et bredt sortiment af kvalitetsoste. Parmesan, feta, rygeost og myseost. Fløjlsblød
bøffel mozzarella til de kræsne. Vi spænder vidt smagsmæssigt. Og der er en ost til enhver lejlighed.....
Med hjælp fra vores leverandører, arbejder vi på at have
Produkt

Beskrivelse

JYDSK ALPEOST 30+/17%

et ostesortiment, som skiller sig ud, og samtidig oste,
der falder i familien Danmarks smag.
Udvalget kan være sæsonbestemt. Men, har vi ikke den
du leder efter, så har vi med sikkerhed en anden.....

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

Antal pr. kasse

6500

stk.

ca. 1 kg

9 stk.

6501

stk.

ca. 1 kg

9 stk.

6502

stk.

ca. 1 kg

9 stk.

6503

stk.

ca. 1 kg

9 stk.

6504

kg

1 kg

8 kg

Mellemlagret og u/kommen

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Them Ost

JYDSK ALPEOST 45+/26%
Mellemlagret og u/kommen

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Them Ost

JYDSK ALPEOST 45+/26%

Mellemlagret og m/kommen		

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Them Ost

JYDSK ALPEOST 45+/26%
Lagret og u/kommen

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Them Ost

Peter Spillemand u/kommen
45+/26%
Stærk lagret 75 uger, Egns ost

			
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark
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Produkt

Beskrivelse

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

6505

kg

15 kg

6506

kg

4 kg

12 kg

6508

kg

333 gr

3 x 333 gr

Røgeost sødmælk 40%

6509

stk.

ca. 800 gr

Ardena Combi white 20%

6510

dåse

800 gr

6511

kg

1 kg pr.
spand

6 pande

6513

stk.

ca. 1,4 kg

6 stk.

6514

kg

ca. 1 kg

Samsø skorpefri 45+/26%

Antal pr. kasse

Mild (lagret 5 uger)
		

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Mammen

Samsø skorpefri i baner 45+/26%
Lagret ca 5 uger

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Mammen

Ost i skiver 45+/26% 			

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Mammen

Lav fedtindhold kombineret med et højt proteinindhold.
Røgeost er en friskost, der ryges. Den er den eneste helt
originale ostetype af dansk oprindelse. Det vil sige, at
den er fremstillet uden inspiration fra udlandet. Røgeosten kan spises på brød eller anvendes i madlavning.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

80% mælk og 20% planteolie

Ferskvare på dåse
Oprindelsesland: Danmark, Mammen

ZORBA MINI salattern

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Mammen

JYDSK ALPEOST 45+
Mellemlagret u/kommen

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Them Ost

Danablu Mammen blåskimmel
60+/35%
Kraftig med en eftersmag af sødme.

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Mammen
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Produkt

Beskrivelse

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

6515

kg

ca. 4 kg

Rød Løber Unika

6524

stk.

ca. 150 gr

Gnalling Unika

6525

stk.

ca. 150 gr

Ask Unika

6526

stk.

ca. 165 gr

6527

stk.

ca. 165 gr

Gammel Knas ekstra lagret Unika		

6528

kg

ca. 950 gr

Snefrid Unika

6529

stk.

ca. 400 gr

Sort Gjesing Unika

6530

stk.

ca. 650 gr

Danablu St. Klemens blåskimmel
60+/32%

Antal pr. kasse

Danablu er velkendt over hele verden. Smagen har en
fin balance mellem skimmel, salt og komælkens sødlige
toner.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Rød Løber håndlaves af økologisk mælk. Osten tilføres
rødkitkultur, som fremmer de naturlige staldnoter.
Resultatet er en ost med en silkeblød, løbende midte,
en fast overflade og en kontrastfyldt smag og duft, der
udfordrer dine sanser.			
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Gnalling er en lille ost med stor smag, der smelter på
tungen serveret i tynde skiver. Smagen er intens smør
med noter af ananas og passionsfrugt. Osten viskes
med rødkit, men overtager dog ikke den særlige gær/
skimmelkultur, som giver den fine hvide overflade.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Ask er en nyfortolkning af den klassiske, fynske rygeost.
Osten tilføres røg via saltlage og rulles i aske. Sådan opnåes en naturlig overflade med et tyndt, næsten sprødt
lag af skimmel, et strejf af røg og en helt unik smag.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Krondild Unika

En nyfortolkning af dildost i en intens, cremet hvidskimmelost. Krondild får lov at syrne længe og tilføres dild
via salt direkte i ostemassen, kort før osten hældes på
forme og forsigtigt rulles i dild.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Gammel Knas er en lagret havarti, som har fået sit navn
pga. den lange modningsperiode på 24 måneder. Her
udvikles den milde balance mellem det søde, det fede,
det syrlige og de knasende sprøde proteinkrystaller.
Osten overrasker i både smag og struktur.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

En lækker hvidskimmel som tilføres ”Annatto” for at
give osten en duft af muskat og nødder. Annatto er
udvundet af frø fra Achiote træet (Brasilien) og giver
osten en pikant rød rand.
				
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Mild skimmelost med et rustik ydre. En delikat specialitet lavet med 10% fåremælk med rustikt ydre og dristig
kant i smagen - og underspillede strejf af frisk æblesaft,
rug og lakrids. Den unikke sammensætning giver osten
en sødlig, elegant og prikkende eftersmag.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark
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Produkt

Beskrivelse

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

Antal pr. kasse

Den Hvide Dame Unika

6531

stk.

ca. 400 gr

Sirius Unika

6532

stk.

ca. 600 gr

6534

kg

1,0-1,3 kg

6535

stk.

1,8 kg

6 stk.

6536

stk.

1,8 kg

6 stk.

6537

stk.

1,8 kg

6 stk.

6538

stk.

1,8 kg

6 stk.

6541

kg

ca. 2 kg

I Den Hvide Dame er mælkens naturlige fedtindhold
af fløde tredoblet, og osten løftes dermed til hidtil
ukendte højder på minimum 75+. Den smøragtige ost
balanceres med en gærkultur, som danner en sprød,
tynd, skimmelagtig overflade.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Sirius er en dehydreret rødkit, hvid- og blåskimmelost med de fine og elegante smagsnoter fra de tre
skimmeltyper bevaret. Når osten får lov til at udtørre
langsomt – opstår smagsmagien lidt efter lidt.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Rød Sønderhaven 55+/32

Denne rødkitost er mild og cremet med en let syrlig
smag. Osten er under lagringen vasket med en kitkultur
med gulerodsfarve, hvilket giver den flotte overflade og
den dejlige smag.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Sønderhaven

Barrit Hvidløgsost 60+

Fyldig og cremet flødeost med hvidløg

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Barrit Mejeri

Barrit Pikantost 60+
Lækker pikant flødeost

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Barrit Mejeri

Barrit Naturel 60+
Lækker flødeost

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Barrit Mejeri

Barrit Blåbærost 60+

Cremet og fyldig flødeost med blåbær

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Barrit Mejeri

Saint Paulin 50+/26%

Sct. Paulin (Port Salut) er en fransk munkeost - halvfast og mild. Er en anelse syrlig - med en ikke alt for
markant smag.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig
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Produkt

Beskrivelse

Brie de Meaux (råmælk)
50+/32%

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

6542

kg

ca. 3 kg

6543

kg

700-800 gr

6544

kg

ca. 2,2 kg

6545

stk.

ca. 1 kg

6546

kg

1,5-2,0 kg

6547

kg

ca. 1 kg

6548

kg

ca. 2 kg

6549

kg

ca. 2 kg

Antal pr. kasse

Er en af de fineste råmælksbrier i verden. Fremstillet af
upastereuriseret komælk, hvilket beriger osten med en
helt særlig smag.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Münster 50+/28%

Klassisk rødkit. Flot orange overflade og en flot lysegul
ostemasse. Har en skarp duft og en blødostemasse.

Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Saint Agur 60+/32%

Sct. Agur er en mild og cremet blåskimmelost. Den er
ikke skarp i smagen som mange andre blåskimmeloste,
men mere flødeagtig og raffineret.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Gederulle hvid
45+/26%

Frisk gedeost indgår i mange spændende madretter.
Ligesom osten også er veleget til det traditionellle
ostebord.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Comtè filet 7 mdr. 45+/26%

Comté er en meget delikat ost med en sød, nøddeagtig
smag. Der går 530 ltr. råmælk til en hel comté.

Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Hvidløgsroulade 45+/28%
				

Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Fransk Emmentaler Laita
45+/26%

En skorpefri klassiker, som har en pragtfuld smag af
nødder og blomster.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Valnøddetærte Sct. Julien
60+/26%

Fremstillet af de bedste råvarerfra Comté osten, som
stammer fra samme område i Frankrig
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig
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Produkt

Beskrivelse

Fourme D’Ambert, AOC blåskimmel
45+/26%

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

6550

kg

ca. 2 kg

6551

stk.

1 kg

6552

stk.

1 kg

6553

kg

ca. 2,1 kg

6554

kg

ca. 1,6 kg

6555

kg

3,0-3,5 kg

6559

kg

ca. 4 kg

6568

kg

3,0-3,5 kg

Antal pr. kasse

Fransk blåskimmel med nøddesmag. Denne dejlige
blåskimmel er en smule mere mild end andre skimmelsoste.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Brie røget 60+/29%

Røget over halm.
Smagen er mild, men bliver mere fyldig efterhånden
som osten modnes. Cremet og blød konsistens.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Brie Ermitage 60+/32%

Brien er dækket af et tyndt lag hvidskimmel.
Smagen er mild, men bliver mere fyldig efterhånden
som osten modnes. Cremet og blød konsistens.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig, Falengreen

Saint Albray hel
50+/26%

En raffineret blanding af hvidskimmel- og rødkitost. Fyldig og aromatisk smag. Konsistensen er blød og lækker.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Tome De Savoie 45+/26%

Ostemassen har en flot, lys gul farve. En ost med en
anelse syrlig smag.

Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Morbier 45+/26%

Fransk klassiker med tværbånd af aske fra vinstokke

Kølevare
Oprindelsesland: Holland

Marcaire Rødkitost 50+/26%

En nyere rødkitost fra Frankrig - nærmere bestemt
Alsace-området.Har en mild og nøddeagtig smag samt
en blød konsistens.
Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig

Maasdammer Emmentaler 45+/26%
Utrolig lækker og flot skæreost

Kølevare
Oprindelsesland: Frankrig
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Produkt

Beskrivelse

Gouda Blok Holland 48%

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

6561

kg

ca. 15,8 kg

6562

kg

1,5-2,0 kg

6563

kg

ca. 4 kg

6564

kg

ca. 4 kg

6565

kg

ca. 4 kg

6566

kg

ca. 4 kg

6567

kg

ca. 4 kg

6512

kg

1 kg pr. pose

Antal pr. kasse

Gouda er behagelig mild og har en sød og frugtagtig
nærmest smør-agtig smag, der intensiveres i takt med
lagringen.
Vacuumpakket
Oprindelsesland: Holland, Falengreen

Prima Donna ekstra lagret 48+/28%

Smagen er sød, nøddeagtig med en karamellignende
eftersmag. Inde i osten forekommer der små fine saltkrystaller. Er lagret i 10 mdr.
Kølevare
Oprindelsesland: Holland

Gauda mild 45+/26%

Mild hollandsk klassiker, som sælges overalt i verden.
Stammer fra området omkring byen Gauda. Lækker på
ostebordet, men også som snack.
Kølevare
Oprindelsesland: Holland

Gouda m/brændenælde MILD
50+/26% fedt			

Kølevare
Oprindelsesland: Holland

Gauda m/chilli 50+/21%

Denne ost er en klassiker med et tvist af chilli.
En hollandsk ost med verdensry.
Kølevare
Oprindelsesland: Holland

Gauda m/grøn pesto
50+/21%

Ny hollandsk variant, hvor den almindelige gouda er
tilsat grøn pesto, hvilket giver osten både en kraftigere
smag og en flot farve. Vil pynte på ethvert ostebord.
Kølevare
Oprindelsesland: Holland

Gauda m/rød pesto 50+/21%

Ny hollandsk variant, hvor den almindelige gouda er
tilsat rød pesto, hvilket giver osten både en kraftigere
smag og en flot farve. Vil pynte på ethvert ostebord.
Kølevare
Oprindelsesland: Holland

Revet Mozzarella 4 mm 40+/21%

Ostestrimler med god og mild smag.
Smelter godt og giver et langt stræk.

Kølevare
Oprindelsesland: Italien, Falengreen
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Produkt

Beskrivelse

Gorgonzola Dolce 45+/26%

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

Antal pr. kasse

6581

kg

ca. 1,5 kg

6582

kg

ca. 2 kg

6583

kg

ca. 1,5 kg

6584

kg

1 kg pr. pose

6 kg

6585

kg

1 kg pr. pose

6 kg

6571

kg

ca. 3 kg

6572

kg

ca. 1 kg

6573

kg

ca. 2,5 kg

Fantastisk til ostebord eller til dessert - og ikke mindst
til madlavning
Kølevare
Oprindelsesland: Italien

Taleggio 48+/27%

Cremet og lækker os - men en dejlig, kraftig smag uden
at være for stærk. Tallegio har en flot rød og rustik
overflade.
Kølevare
Oprindelsesland: Italien

Parmesan (Parmigiano Reggiano) 32+/28%
Halvfed ost med en olieret overflade

Kølevare
Oprindelsesland: Italien

Mozzarella ost skiver

Den velkendte mozzarella i skiver

Frostvare
Oprindelsesland: Italien, Dencon

Mozzarella ost perler

Den velkendte mozzarella i perler (5 mm)

Frostvare
Oprindelsesland: Italien, Dencon

Manchego 3 mdr. 50+/35%

Har en dejlig, let saltet smag. Osten er nem at skære og
har en mørk overflade. Lagret i 3 mdr.
Kølevare
Oprindelsesland: Spanien

San Simon røget

Fin fuldfed smag, let nøddeagtig med tilpas røgsmag		

Kølevare
Oprindelsesland: Spanien

Zamorano

En rund fast fåreost fra området Zamora, der hører
under Castilien og León. Det er en fast struktureret ost
med en mørk skorpe. Tør, med en behagelig, ikke for
dominerende, smag og en dejlig duft.
				
Kølevare
Oprindelsesland: Spanien
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Produkt

Beskrivelse

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

6574

kg

ca. 1 kg

6575

kg

ca. 0,5 kg

6576

kg

ca. 2,5 kg

Picón del Valle

6577

kg

ca. 2,5 kg

Mahon Roja

6578

kg

ca. 2,5 kg

Rocinante i rødvin

6579

kg

ca. 0,5 kg

6580

kg

ca. 3 kg

Fåreost m/rosmarin

Antal pr. kasse

Fåreost fremstillet af råmælk og rosmarin, modnet 4 - 8
mdr. Fra hjertet af La Mancha, i Tembleque, Toledo,
100 km fra Madrid
Kølevare
Oprindelsesland: Spanien

Gedeost m/rosmarin baby		

Spansk gedeost af pasteuriseret mælk dækket med
rosmarin. Osten er lagret i 1 måned, og smagen er mild
og dejligt krydret af rosmarin. Konsistensen er fast og
dog smidig.
Kølevare
Oprindelsesland: Spanien

Valdeon

En blåskimmelost lavet af ko- og gedemælk - og lagret
i huler og grotter, hvor skimlen gror under lagringen
og fremkalder en karakteristiske smag, vellugtende og
vedholdende. En spændende ost, pakket i platanblade
Kølevare
Oprindelsesland: Spanien

Osten er lavet på komælk, lagret i 3 måneder og har en
cremet og fugtig konsistens med blågrønne årer. Osten
har en kraftig aroma med en pikant saltet smag. Picón
del Valle har et dekorativt udseende, da den er pakket
ind i platanblade (som dog i dag er lavet af papir).
Kølevare
Oprindelsesland: Spanien

En flot mørkegul ost, lavet på komælk og lagret i
mindst 5 måneder. Osten produceres på øen Menorca.
Den er formpresset i firkant, og dens skorpe har en
varm orangegul farve. Smagen er dejlig nuanceret og
fyldig, grænsende til behagelig fedme.		
Kølevare
Oprindelsesland: Spanien

Rocinante i rødvin er en skøn og smagfuld gedeost,
som bliver produceret på højsletten syd for Madrid. De
robuste geder har tilpasset sig store forskelle i temperatur og den tørre luft.
Kølevare
Oprindelsesland: Spanien

Ibérico

Spændende blandingsost af mælk fra både ko, får og
ged.Er blandt de absolutte favoritter i Spanien der er
velegnet til ostebordet, tapas osv. Under modningen
”overbruses” osten af olivenolie hver dag
Kølevare
Oprindelsesland: Spanien
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Produkt

Beskrivelse

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

Antal pr. kasse

Vi gør
det nemt
at vælge
rigtigt...

ØKOLOGISK OSTE SORTIMENT
Hos Silkeborg Slagteren har vi et bredt sortiment af
økologiske kvalitetsoste, som er fremstillet med ægte
kærlighed - og af den bedste mælk.
Økologisk ost er lavet efter samme principper som
almindelig ost. Forskellen ligger i mælken, der anvendes
Produkt

i produktionen. Økologisk ost består udelukkende af
økologisk mælk.
Udvalget kan være sæsonbestemt. Men, har vi ikke den
du leder efter, så har vi med sikkerhed en anden.....

Beskrivelse

Hø Ost 48+/34%

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

6600

kg

ca. 4 kg

6601

kg

ca. 1,6 kg

6602

kg

ca. 1,6 kg

6603

kg

ca. 0,7 kg

6604

kg

ca. 900 gr

Vægt pr. kasse

Osten er fremstillet af ren hømælk
og har en nøddeagtig smag
ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Gule Kristian
45+/27%

En rund ost, som er saltet med stensalt
ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Røde Kristian
45+/27%

En rund ost med rødkit og
hvidskimmelkultur

ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark

Gede Friskost i olie
35+/20%

Fremstillet af 100% økologisk
gedemælk

ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Tebstrup Gedeost

Gedeost m/fennikel
45+/27%

En fast ost - lavet af økologisk
gedemælk

ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Tebstrup Gedeost
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Produkt

Beskrivelse

Gouda King Jersey Thise
48+/25%

Osten er produceret udelukkende af jersey
mælk. Fast - men stadig skærbar og smagen
er dyb og afrundet - men dog markant.
Er lagret i 8 mdr.
Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Thise

Enhed

Vægt pr. stk.

6605

kg

1,5-2,0 kg

6606

kg

1,5-2,0 kg

6607

kg

ca. 3 kg

6608

kg

ca. 1,5 kg

6609

kg

ca. 1,5 kg

6610

kg

ca. 1,5 kg

6611

kg

ca. 1,5 kg

6612

kg

ca. 2 kg

Antal pr. kasse

ØKOLOGISK

Vesterhavs-ost Lagret Thise
45+/26%

Vesterhavsost - fyldt med saltkrystaller,
hvilket forårsager den yderst delikate
konsistens

Varenummer

ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Thise

Kornblomst Blå Thise
60+/32%

Blå Blomst har en kraftig og pikant smag
- og en blød, cremet og smørbar konsistens

ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Thise

Benedict Kloster
45+/26%
Med naturskorpe

ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Thise

Benedict Sort Kloster 60+/32%
Med økologiske knuste peberkorn og
økologisk hvidløgspulver

ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Thise

Benedict røget 45+/26%

Osten ryges over bøgesavsmuld og får derved
den pikante røgsmag
ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Thise

Benedict Hvid Kloster 60+/32%

En blød og skærbar ost med hvidskimlet
skorpe
ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Thise

Blue Ocean Thise 60+/32%
ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Thise

Silkeborg Slagteren • Hagemannsvej 10 • 8600 Silkeborg • Tlf. 8788 0200 • post@silkeborgslagteren.dk • www.silkeborgslagteren.dk

Produkt

Beskrivelse

Ost Danbo u/kommen 45+/26%			

Varenummer

Enhed

Vægt pr. stk.

6613

kg

8 kg

6614

kg

ca. 2 kg

6615

kg

1,5-2 kg

6616

kg

1 kg

Antal pr. kasse

ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Thise

Tistrup Digekrone 45+/26%

En flot og tør ost, der har en gylden skorpe.
Fast og smidig - med en duft af
ristede nødder

ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Arla Food

Them Krystal Ost 45+/26%

En moden, fast og aromatisk ost med
små krystaller og en karakteristisk smag
ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Them Ost

Brie Jernved 60+/32% 			
ØKOLOGISK

Kølevare
Oprindelsesland: Danmark, Jernved Mejeri
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