
U t s i k t e n  f r å n  v å r t  g å r d s m e j e r i

Lokalproducerat mathantverk 
för en levande landsbygd!



Mathantverk på gammal gård

Vår gård och vår bygd är 
navet i vår verksamhet. 

Gårdens bomärke är 
med på våra etiketter och 

ostarna bär namn från 
folk som bott på gården. 

Märta-Kajsa flyttade 
med maken Nils-Erik 
till gården 1876, dom 
blev emmelertid kortva-
riga och flyttade vidare  
redan 1879.  

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

Peter var barn på 
gården 1836 och tog 
sedan över hemma-
net, då under nam-
net Petter. Bror till 
Christina. Pottosten 
vann SM-guld 2017.

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



Mathantverk och små- 
skalighet är vår inriktning. 
Vi gör våra produkter på 

gammalt vis med  
händer, kärlek och 

Tillverkat med våra händer

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

Holsteinkon förädlar gräs 
och örter till fin ekolo-
gisk mjölk. Korna betar 
utanför mejeriet och ägs 
av Rogsta gård. 

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 under sin livscykel.

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



Vi säljer våra produkter i vår lilla gårdsbutik på  
gården, men ring före besök. Tel 070-660 82 40.

Lanthandel i Ljustorp har flera av våra produkter. 
Vi finns på Bondens marknad i Sundsvall och vi 
åker runt på marknader ca 20 mil från vår gård. Vi 
säljer också via Rekoring i Sundsvall, som finns på 
Facebook från sommaren 2019.

På gården driver vi också ett 
bed&breakfast. 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. Du har vacker utsikt 
över dalen från gården.

Väljer du att äta frukost serverar 
vi självklart våra egna produkter.

Handla våra produkter

Broschyren är producerad av Lövbergs gårdsproduktion 2019

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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