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Flere saker Gå til forsiden

Kommentarer til denne saken

Takk for at du bruker din lokalavis som annonsekanal. 

Lokalmiljøet er viktig for lokalavisen,
og lokalavisen er viktig for lokalmiljøet. 

A N N O N S E

ØKONOMI OG NÆRINGSLIV  JEVNAKER  ARBEIDSLIV  MAT

Barbro laget ysteri hjemme i
Åsbygda: – Jeg er fortsatt full
av undring, og vil lære mer

A N N O N S E

Av  Knut Andreas Ramsrud DelPublisert: 26.06.22 20:19
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Da Barbro Lennström kom til Norge, visste hun ikke hva pultost var. Nå
produserer hun osten for salg fra hjemmet i Åsbygda. – For meg er det
viktig å ta vare på tradisjonen, sier hun.

 For abonnenter

En ting er at Barbro, som opprinnelig kommer fra Stockholm, tar vare på
en mattradisjon. En annen ting er at pultostelskere landet over synes osten
hennes er god. Bestillinger kommer inn fra sør til nord i Norge – og til og
med fra utlandet.

– Jeg selger en god del på nett, fra min egen nettside, forteller hun.

– En kjøper på nett skulle sende osten til Thailand. Der satt det en
nordmann som lengtet etter pultost, forteller hun.

Langsom oppvarming

Når Ringerikes Blad kommer til ysteri-rommet i Åsbygda, er Barbro travelt
opptatt. 50 liter melk skal bli til pultost, med rømme og sur myse som
biprodukter.

– Nå «brester» jeg pultosten, sier Barbro. To store gryter står på
vedkomfyren i ysteriet, der melken varmes langsomt opp til 62 graders
varme.

– Da legger ostemassen seg som et lokk. Nå er den så fast at jeg kan
vende den, forteller hun – og gjør akkurat det.

– De som lager løs pultost, kan klare seg med 40–50 graders varme. Jeg
lager fast pultost, og da er det 62 grader som gjelder.

Mens pultosten gjærer, saltes den. Så tilsettes karve like før osten skal i
porsjonspakninger for å selges.

LES OGSÅ: Solgte hotellet og startet nytt ysteri: – Her utvikles oster i
verdensklasse

Familietradisjon

I 1983 kom Barbro til Norge, og etter noen år endte hun opp i Åsbygda, der
ektemannen har røttene sine.

– Jeg lærte å yste på jordbruksskolen i Aurland, forteller hun.

– På en måte tar jeg vare på en familietradisjon ved å yste pultost. Da jeg
kom til Norge, bodde vi først i Bergen, men hadde hytte ved Øyangen, etter
besteforeldrene til mannen min. Mormoren hans hadde vært budeie, og
!kk leie en ku. Dermed laget hun pultost, forteller Barbro.

– Det ble en slags «connection» for meg. Jeg har alltid vært interessert i
gammelt håndverk. Etter introduksjonskurset i ysting i Aurland, begynte
jeg å eksperimentere hjemme med resultater som var mer eller mindre
vellykkede, forteller hun med et smil.

– Slik endte det opp med pultost for meg. Jeg føler jeg har en lokal
tilknytning gjennom familietradisjonen.

Noe slikt hadde hun neppe sett for seg før veien gikk til Norge for nesten
40 år siden.

– Jeg er jo egentlig urban stockholmer. Før jeg kom til Norge, hadde jeg
aldri hørt om pultost!

LES OGSÅ: Silje (33) har nådd sitt store mål: – Dette er helt tøysete gøy!

Eget firma

Osten selger hun gjennom sitt eget selskap, som har fått navnet
Pultostkoppen.

– Jeg begynte produksjon for salg i 2015. Yrkesmessig har jeg jobbet i
helsevesenet, innen psykiatri.

Ostekjelen på vedkomfyren har nådd temperaturen sin, og Barbro bytter
plass på de to kjelene. Hun har vært hos Erling Desserud på Halvorsrud
gård i Jevnaker for å få tak i fersk melk fra gård. 50 liter melk blir til
omkring !re kilo ost. I tillegg får hun ut et lekkert restprodukt i form av
gårdsrømme.

– Ting ble litt mer komplisert da bonden jeg får melk fra installerte
robotfjøs. Det er veldig bra for ham, men for meg betyr det at jeg ikke kan
få varm melk levert, som jeg kan separere direkte. Nå må jeg starte med
kald melk, som må varmes opp for å separere, sier hun.

Det går likevel !nt: Barbro fyrer opp med ved, og vet nøyaktig hvor mange
pinner som må til for å få den rette temperaturen. Slikt kommer med noen
års erfaring.

– Vedkomfyren gir en fantastisk stabil og god oppvarming, forteller
hun.

LES OGSÅ: Ola sluttet i trygg jobb for å starte for seg selv: – Jeg selger ikke
mat jeg ikke liker selv

Restprodukt

Rømme er nevnt som et restprodukt, men når ost og rømme er tatt vare
på, står Barbro også igjen med sur myse.

– Før i tiden ble den brukt som fôr til kalver, griser og andre dyr. Nå er det
noen som ser på muligheten for å bruke myse som drikk for folk: Faktisk
ble jeg nylig kontaktet av en tankesmie, som skulle lage en rapport om
restprodukter fra næringsmiddelindustrien som uutnyttet matressurs,
forteller hun.

– De kjøpte to liter myse, og skulle teste dem ut med
smakstilsetninger – både med og uten sprit – på en sommerfest.

Så gjenstår det å se om myse blir det neste trendproduktet på markedet. I
så fall står Barbro godt rustet til å dra nytte av det.

LES OGSÅ: Anna (40) tok en sjanse og åpnet gårdskafé: – Det har kommet
masse folk

Salg i flere kanaler

Ost og rømme selger Barbro gjennom "ere kanaler: Hennes egen nettside
er nevnt, men du kan også !nne produktene hos Storgata landhandleri og
delikatesse på Jevnaker, og hos Lille Handleri i Hole. Og ikke minst kan du
få produktene gjennom Reko-ringen, der Barbro er fast leverandør.

– Jeg er også en del på markeder, hvor jeg selger en god del. Nå har
det kommet invitasjoner igjen, etter et par år uten markeder. Det er
jeg glad for; jeg liker å være ute og møte folk, sier hun.

LES OGSÅ: Her selges julematen rett fra bakluka på bilen: Og kundene står
i kø

Liker å møte kundene

Å yste pultost er nemlig trivelig, synes Barbro.

– Jeg driver jo ikke med dette for å tjene penger. At folk kommer
tilbake for å kjøpe ost og rømme av meg, er morsomt og motiverende,
sier hun.

Ikke alle er like mottakelige for pultost i utgangspunktet. Men Barbro
opplever ofte at folk skifter mening når de har fått en smak.

– Det er mange jeg har hatt smaksprøver med som har endret oppfatning.
Det er morsomt å oppleve, sier hun.

– For meg handler det hele om et betydelig element av opplæring. Jeg
er fortsatt full av undring, og vil lære mer, sier Barbro Lennström.

Vet du hva somVet du hva som
kjennetegner en godkjennetegner en god
annonse?annonse?
Les våre eksperters fem beste tips for å skape
annonser som leder til salg.
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Les mer om: Økonomi og næringsliv  Jevnaker  Arbeidsliv  Mat

Se kommentarer (1)

Fikk sladd i Hønefoss: – Sklidd og
veltet

Lokalmiljøet er viktig
for lokalavisen, og

lokalavisen er viktig
for lokalmiljøet. 

A N N O N S E

Barbro laget ysteri hjemme i
Åsbygda: – Jeg er fortsatt full av
undring, og vil lære mer

Ingunn (39) skiftet jobbkurs
etter 18 år:– Jeg er ikke den
samme personen lenger

Bård vil ha slutt på lade-snylting:
– De bør betale for strømmen
selv

Her kan Kim bygge bånd med
datteren: – En bra måte for oss å
bruke tid sammen
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Kommenter

Til toppen

EGET YSTERI: Barbro Lennström lager både pultost og rømme i ysteriet i Åsbygda. Foto: Knut Andreas Ramsrud

SAKTE OPPVARMING: Ostemassen varmes sakte opp til 62-63 grader på vedkomfyren til Barbro Lennström i Åsbygda. Foto:
Knut Andreas Ramsrud

VENDER OSTEMASSE: Ostemassen har nådd 63 graders temperatur, og da kan Barbro Lennström vende på den. Foto: Knut
Andreas Ramsrud

Arild Gulbrandsen
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