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Fra luftslott til oppfyllelse av pensjonistdrøm

Yster pultost i Åsbygda

Under produksjon: Barbro Lennstrøm viser fram hennes mest ettertraktede produkt, nemlig pultosten. Her har den ligget til lagring i noen dager.

I fjor var Ysteri
Pultostkoppen et
luftslott. Nå har
mange fått smake på
tradisjonsrik pultost
fra Åsbygda.
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N

år Ringerikes Blad be
søkte Barbro Lennstrøm
i fjor så var drøm
men
om et ysteri hjemme i det gam
le fjøset ennå et luftslott.
Fjøset deres var da under en
enorm oppus
sing, men nå er
alt på plass og produksjonen av
pultost og andre delikatesser
er godt i gang.

Vil ikke være pensjonist
Etter å ha jobbet så å si hele li
vet innenfor helsesektoren
som blant annet ergoterapeut
kunne Barbro ha nytt en rolig
pensjonisttilværelse i Åsbyg
da, men å sitte hele dagen i en
godstol har hun ikke tid til.

!

– Det virker som
at folket i Høne
foss-området
liker det, og jeg
jobber med å legge en plan
for å kunn
 e produsere mer.
Barbro Lennstrøm
Driver Ysteri Pultostkoppen

– Jeg hadde tidlig andre pla
ner for min pen
sjons
tid, og
drømmen om et ysteri var tid
lig der, men at jeg skulle starte
en egen bedrift er noe som har
skjedd med tiden. Min måte å
nyte livet på er ved å fylle da
gene mine, forteller Barbro.
Tidligere i år sto ysteriet fer
dig, helt godkjent etter Mattil
synets krav.

Ustabil prosess
Vi entrer det som ser tilsynela
tende ut som en vanlig fjøs, og
kom
mer inn i fle
re små rom
hvor sko, hår og ytterklær må
dekkes til, før vi til sist kan en
tre ysteriet.
Ved første blikk legger man
merke til den gamle vedkom
fyren som står midt i rommet,
som beviser at det her produ
seres i tradisjonen tro. Alt er en
møysommelig prosess, fra den
økologiske melken som kom

Ysteriet: Produksjonen skjer på god, gammeldags vis på en ved
komfyr.

smaksprøver: En god blan
ding av hjemmelagde produkter.

mer fra lokale bønder blir le
vert til produktene står ferdig
pakket.
– Alt i rommet kan påvirke
hvordan den endelige osten
blir. Hvor melken kommer fra,
temperaturen i rommet under
gjæring, hvor jevn jeg klarer å
holde varmen i vedovnen og
hvor lenge den blir lagret, for
teller en ivrig Barbro.

Det finnes jo ingen bestemt fa
sit på hvordan pultost skal la
ges, det var noe som ble delt
kvinne til kvinne før i tiden, så
å høre deres historier har vært
lærerikt, smiler Barbro Lenn
strøm.

Det finnes ingen fasit
Ysteri Pultostkoppen produse
rer for det mes
te pult
ost og
rømme, men også surprim og

Jønnebrød ved direkte bestil
ling.
– Jeg tok mitt aller første kurs
i ysting i 2009, og tok enda et i
2013 – i tillegg til en rekke and
re bedriftskurs, sier Barbro.
Hun har alltid vært interes
sert i alle de forskjellige måte
ne man kan utnytte melken, og
ikke la noe gå til spille.
– Via mes
ser og mar
keder,
hvor jeg har stilt ut produktene
mine, så har jeg fått høre flere
slektshistorier og historier om
hvordan folk minnes sine barn
domsmøter med pultosten.

Stor etterspørsel
I september kom salget i gang,
og produktene virker å falle i
smak for etterspørselen har
vært stør
re enn det hit
til er
mulig å produsere.

