
B i l d e n  ä r  u t s i k t e n  f r å n  m e j e r i e t

Prisbelönta ostar från en 
levande landsbygd!



Mathantverk på gammal gård

Vår gård och vår bygd är navet i 
vår verksamhet. Gårdens bomärke 

är med på våra ostetiketter och  
ostarna bär namn från folk som 

bott och levt på gården. 

Peter var barn på gården 
1836 och tog sedan över 
hemmanet, då under namnet 
Petter. Bror till Christina. Han 
har fått ge namn till vår fina 
prisbelönta Pottost.

Christina bodde på gården 
kring 1830 och hette egentligen 
Brita-Christina, men det var 
för långt för etiketten. Syster 
till Peter nedan.

Gårdsbutik - Tillitsbutik

På gården har vi också en 
gårdsbutik i form av en tillits-
butik. Den är öppen alla dagar 
i säsong. I gårdsbutiken hittar 
du också andra lokala leveran-
törer. Vi kallar de produkterna 
för ”Våra favoriter”. 

Vid vissa tillfällen på somma-
ren har vi öppet hus med t ex 
café och loppis, se Facebook 
för när det inträffar. 

Vi tillverkar även sylt och 
marmelad, helt utan tillsatser, 
av framförallt lokala bär och 
frukter. Produkterna är tänkta 
för att lyfta fram smaken i våra 
ostar, byggda på samma terroir.

Abraham flyttade till  
gården 1886. Han var född på 
en annan gård i byn. Han och 
hans familj bodde bara på  
gården i sex år. 



Mathantverk och små- 
skalighet är vår passion. Vi gör  
våra produkter på gammalt vis  
med händer, kärlek & omsorg.

Tillverkat med våra händer

Osten börjar med kon 
som betar i hagen och 
håller landskapet öppet. 

Kon förädlar gräs och 
örter till fin ekologisk 
mjölk. Korna betar på 
hagarna utanför mejeriet 
i byn och ägs av Rogsta 
Gård, vår granne. 

Vi rör i ystgrytan för hand, vi formar ostarna för 
hand och vi vänder ostar för hand. Hålen i våra grön-
mögelostar görs för hand, ett och ett. 

Varje ost är berörd och hanterad med kärlek många 
gånger innan den hamnar på ditt bord.

Grädden till vårt smör separeras i en handdriven 
gammaldags ”plingseparator” och kärnas sedan  
varsamt i mejeriet. Efter det tvättas och saltas smöret 
för hand, innan det packas med tesked i våra burkar.



Naturligtvis finns våra produkter i vår egen gårds-
butik, men vi säljer framförallt våra produkter på 
lokala och regionala marknader samt matmässor.

Vi deltar regelbundet på Rekoringen i Sundsvall 
och i  Härnösand. För att handla där beställer du 
på Facebook och hämtar på en given plats, vid en 
given tid. Vi deltar också på Bondens egen marknad i 
Sundsvall på Stora torget när den arrangeras.

Du kan hitta våra ostar i butik dels på Ljustorps 
Handel, men också på vissa andra lokala och regio-
nala butiker. Se vår hemsida för mer information. 

Handla våra produkter

Broschyren är producerad av Lövberg Gårdsproduktion 2021

Adress: Lövberg 102, 861 93 Ljustorp 
Kontakt: 070-660 82 40 eller info@lovbergsostar.se 

Hemsida: www.lovbergsostar.se 
FB: lovberggardsproduktion 

Instagram: lovbergsostar 
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