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Lokalproducerat mathantverk 
för en levande landsbygd!



På vår gård från 1779 producerar vi mejeriproduk-
ter i olika former. Vi vill erbjuda nyttiga lokalproduce-
rade alternativ, utan tillsatser. All vår produktion sker 
hantverksmässigt och våra produkter är certifierade 
mathantverk via Eldrimner.

Vi tror att bra mat måste få ta tid att mogna för att 
få fram hela sin karaktär. Vi tror också på omsorgen 
i hantverket och på vikten av en bra råvara. Vi köper 
vår mjölk lokalt och den kommer från kor som betar 
på ängarna under sommarhalvåret. Vi vill att gräset 
från marken ska kunna ge en smakbas i produkterna 
och därför vill vi bevara den naturliga råvaran så för-
siktigt och naturlig som möjligt.

Vår fil och yoghurt har levande bakteriekulturer. Vi 
homogeniserar inte mjölken, utan bevarar den natur-
liga fetthalten som också blir smakbärare. Våra ostar 
lagras i jordkällare för att ytterligare förstärka den 
lokala smaken via den lokala bakteriekulturen. Våra 
ostar har namn efter personer som har bott på gården 
genom århundradena för att knyta banden bakåt.

Vi paketerar helst våra produkter i glas, som du kan 
återanvända i ditt eget hushåll. Vi säljer enbart våra 
produkter lokalt inom en radie på 7 mil. Försäljning 
sker från vår egen gård, på marknader och via 
Västernorrlandsgården som gör att du kan hitta våra 
produkter hos just din lokala handlare. 

Mathantverk & lokalproducerat

Vi vill samverka och 
vara en spjutspets i vår 
levande landsbygd, väcka 
slumrande traditioner 
och kombinera dem med 
nytänkande idéer.



Produkter utan tillsatser

 

Vår fil, yoghurt och andra kortlagrade produkter 
med försäljning via detaljhandeln. Den lyckliga kon 
representerar både oss, produkten och ursprunget.

Gårdsfil, gårdsyoghurt, drickfil, färskost mm 

 

Våra ostar och vårt smör. Här är ursprunget,  
gården, bomärket och den lokala smakutvecklingen 
i fokus. Våra ostar är opastöriserade för att kunna ta 
tillvara och utveckla den lokala bakteriekulturen.

Petters Påttost, Cecilias gårdscheddar, Elis blåvita mm

M

edelpad delightFrån Ljuvliga
     Ljustorp

Medelpads landskapsdessert

Rörost 

Innehåll 250 ml.  Intredienser:
Mjölk av ko, ostlöpe, socker, ägg,

 mjöl och kryddor.

 

Våra traditionella produkter. Här vill vi lyfta fram 
traditionen och Medelpads färger. Med rörost & 
hjortronsylt har vi vunnit utmärkelse i Smakverk 2016

Rörost, Tätte från Lövberg, Herr Måns mese mm



På gården har vi också ett 
bed&breakfast som vi driver. 
Vi har tre rum i gammal stil, 
ett i Bagarstugan och två i 
Undantaget.

Man kan bo två personer i varje 
rum. Rummen delar på dusch, 
WC, bastu, lantkök och ett litet 
uppehållsrum med spel och 
böcker.

Till frukost serverar vi självklart 
våra egna produkter

Hitta till oss på landsbygden

Broschyren är producerad av Lövbergs gårdsproduktion 2016

Lövbergs B&B

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

Hemsida: www.lovbergsostar.se
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