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Guld och silver till Jürss Mejeri
vid World Cheese Awards i Bergen
I år åkte Jürss Mejeri hem till Hälleforsnäs med tre medaljer när den årliga 
World Cheese Awards avslutats. Granbarksosten vann ett nytt guld, Sörmlands
Ädel och Malma belönades med silver. Juryn bedömde omkring 3500 ostar.
Det var Norsk Gardsost som stod värd för den 31:a World Cheese Award, och
tävlingen avgjordes i den så kallade Grieghallen mitt i Bergen. Jürss Mejeri, kunde
precis som förra året, åka hem med medaljer av ädla valörer när juryn väl sagt sitt.
I år blev det full pott. Samtliga ostar mejeriet deltog med belönades med varsin
medalj.
– Vi lämnade in Granbarksosten, Sörmlands Ädel och Malma, berättar Kerstin Jürss.
Granbarksosten fick guld i fjol och glädjande nog upprepade vi framgången med ännu
ett guld. Blåmögelosten Sörmlands Ädel och den pressade osten Malma belönades
med silver.
Juryn bestod av 229 ostkännare från 29 olika länder. De tittade, kände och s makade
på omkring 3500 ostar under en enda dag. Nytt rekord för tävlingen. Och när
dagen var över kunde alltså mejeriet från Hälleforsnäs åka hem med tre medaljer.
För Sörmlands Ädel var det ett fall framåt, i fjol fick osten brons. För Malmas del var
det första gången den deltog. Med silver som resultat.
– Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta, fortsätter Kerstin. Inte bara över vår egen
framgång. Svenska gårdsmejerier var överhuvudtaget framgångsrika med flera m
 edaljer.
Att vi och våra kollegor vinner medaljer, i konkurrens med de bästa ostarna världen, är
en kvalitetsstämpel och ett fint kvitto på att vår bransch utvecklats åt rätt håll.

För mer information kontakta Kerstin eller Claes Jürss
Telefon 0157-141 10
E-post jurssmejeri @ jurssmejeri.se
Hemsida https://www.jurssmejeri.se
Högupplösta bilder finns att ladda ner på https://www.jurssmejeri.se/press
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