Leverandør

til
Vi har smag for gode oste
Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet
rundt, når det handler om ost; vi kører Europa
tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer
dem gerne ud, når det er nødvendigt.
Vil du vide mere om vores oste, så kontakt gerne
Poul Larsen eller en af vores konsulenter; vi kommer gerne ud og taler (meget) om ost og lytter også
gerne til meget om ost.
Besøg vores hjemmeside eller ring på 70 80 88 77.

verdens

bedste

Om

ost

ydmyghed

og umage
Titler kommer og går, det ved vi, men passion
og ambition består. Hos HKI OST arbejder vi
med ostemagere, kokke og restauranter, som
alle brænder for at være bedst. Ikke alle får
titler, men nogle år lykkes det, og så leverer
vi beviseligt verdens bedste til verdens bedste!
I hverdagen deler vi ostemagerens passion og
kokkens ambition, og vi er ydmyge over at få
lov til at forhandle fantastiske oste, som skaber
store oplevelser for gæsterne.
Som det ses på de kommende sider, har vi fået
lov til at levere oste fra nogle af de absolut
førende forhandlere og producenter i verden.
Det er en ære og et ansvar, og derfor gør vi os
stor umage.

Velkommen til HKI OST…
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Det bedste fra Europa
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Neal’s Yard Dairy Fromages Mons

Guffanti Formaggi

Hos Neal’s Yard Dairy i London
opkøber, modner og forhandler
Randolph Hodgson og hans
medarbejdere oste fra ca. 70 små
producenter i England og Irland.

Firmaet Guffanti i Piemonte i
Norditalien har i 5 generationer
været synonym med oste afmeget
høj kvalitet, indkøbt hos lokale
og regionale producenter og modnet til perfektion i lokale
omgivelser.

Hos Mons i Roanne midt Frankrig
fører 2. generation Hervé Mons
med stolthed begrebet fromager
affineur videre og er i dag anerkendt som en af verdens førende
affineurs.

Fromage Mons
Mons - fromager affineur
Hos Fromage Mons i Roanne nær Lyon er det
2. generation, Hervé og Laurent Mons, som har
gjort Mons internationalt anerkendt blandt
ostekendere for især håndværket omkring modningen af ostene. Hervé Mons rejse Frankrig
rundt i jagten efter de bedste oste, og efter indkøb modnes ostene i en nedlagt jernbanetunnel.
Begrebet fromager affineur er tæt forbundet
med Mons’ enorme ekspertise omkring mod
ningen. Med affinage, som det kaldes, får hver
enkelt ostlov til at udvikle sin unikke konsistens,
smag, duft og skorpe.
At blive godkendt som forhandler af Mons er et
privilegium, vi er stolte af!

Info:www.mons-fromages.com
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Neal’s Yard Dairy, London
Fra cheddar til stilton...
Hos Neal’s Yard Dairy i London opkøber, modner og forhandler Randolph Hodgson og hans
medarbejdere oste fra ca. 70 små producenter i
bl.a. England og Irland. Ostene modnes til
perfektion i en gammel jernbanetunnel midt i
London og sendes til både specialbutikker og
restauranter over hele verden.
Neal’s Yard Dairy er etableret 1979 og er siden
vokset ved at satse på en meget tæt kontakt
mellem kunder og producenterne. Randolph
Hodgson besøger selv alle producenter ca. hver
8. uge, smager på produkterne og giver feedback fra kunderne.

Info:www.nealsyarddairy.co.uk
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Luigi Guffanti
Oste-passion
gennem gernerationer
I Arona i Piemonte købte Luigi Guffanti i
1876 en nedlagt sølvmine for at have de perfekte modningsforhold til sine gorgonzolaer.
Siden har Guffanti modnet oste forskellige
steder i Arona, men fælles for alle stederne har
været de perfekte mikrobiologiske forhold for
at modne ost.
Nu om dage indkøber Guffanti også mange
andre fremragende oste fra hele Italien, og fælles for dem alle er, at de modnes til det høje
kvalitetsniveau, som kendere over hele verden
værdsætter og forventer af Guffanti.
Info: www.guffantiformaggi.com

Info:www.guffantiformaggi.com

Lokale oste
til det nordiske køkken

Danske oste

Svenske oste

Arlas Unika

Som mejeriland har Danmark
stor ekspertise i ostefremstilling,
og heldigvis anvendes ekspertisen
i dag også lokalt på små osterier,
mejerier og gårde, hvor der fremstilles ost af international klasse.

Også Sverige har tradition for at
fremstille oste i høj kvalitet med
respekt for råvaren og ikke
mindst rødderne; mange svenske
osteproducenter kan trække på
århundreders erfaringer og opskrifter.

Med Unika har Arla vist, at det
kan lade sig gøre at fremstille
danske oste i meget høj kvalitet
med afsæt i små, lokale brug,
gode mejeritraditioner og
moderne produktionsmetoder.

Danske oste
Prisbelønnet velsmag
Økologi, nordisk køkken og danske kokkes
flotte placering på det kulinariske verdenskort
har været med til at sætte sit præg på udvalget
af fremragende danske oste. Den ene hædersbevisning efter den anden lander hos danske
producenter, og hos HKI Ost har vi heldigvis
et mangeårigt samarbejde med mange af disse
producenter.
Navne som Knuthenlund, Kristiansminde og
Thise er blandt de oste, som vi leverer til en
række heldigvis krævende kunder, som deler
vores passion for ost.
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Svenske oste

Gårdoste i topkvalitet
Spredt ud over hele Sverige findes en stor rigdom af små landbrug, gårdmejerier og såkaldte
gårdosterier, hvor man med afsæt i en lokal
besætning af køer, geder eller får fremstiller
oste med stærk lokal forankring. Kvaliteten er
helt i top, både når det handler om ost og om
andre mejeriprodukter.
Svenskerne er ikke meget for at dele deres oste
med andre, men hos HKI Ost har vi fået lov til
at få et udvalg af deres allerbedste gårdoste fra
steder som Jürss, Oviken og det økologiske
Almnäs Bruk.
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Arlas Unika
Arla Unika er beviset på, at en af de helt store
spillere på markedet godt kan være med, når
det handler om andet end stordrift. Ved at
indgå i et tæt samarbejde med små mejerier
med specialviden og håndværkstraditioner, og
kombinere det med input fra en række dygtige
og ambitiøse kokke er det lykkedes at skabe
unikke oste i små serier til både kundernes og
anmeldernes udelte begejstring.
HKI Ost fører en række af de prisvindende oste
i Arla Unika-serien, og med vores indgående
kendskab til både markedet og ostene er vi også
i stand til at modne og behandle ostene efter
fortjeneste.
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Vi elsker ost
HKI OST har siden 2003 specialiseret sig i at levere fremragende oste og
specielle mejeriprodukter til en ganske særlig niche; nemlig de krævende
kunder; kokke, tjenere, restauratører, køkkenchefer, kantineledere, specialbutikker og andre, som ønsker mere end bare et stykke ost.
Vores sortiment har så at sige stor bredde i toppen; vi forhandler rigtigt
mange af de unikke oste, som efterspørges på gourmetrestauranter og i specialbutikker. Vi har fx fået lov til at føre oste fra leverandører som Neal’s Yard
Dairy, Fromage Mons, Guffanti Formaggi og Arla Unika, og det har vi, fordi
vi både har den store ekspertise, de bedste kunder og ikke mindst deler
passionen for oplevelsen i ost.
Udover et udvalg af markedets bedste oste tilbyder vi også en ualmindelig høj
grad af service til vores kunder, og vi gør meget ud af at sikre den optimale
logistik omkring ostene. På samme måde, som vores leverandører har perfektioneret opbevaringen og modningen af ostene med deres fromager affineurs,
så har vi tilknyttet erfarne ostemestre på vores lagre.
Vi bruger en stor del af vores tid på at sparre med de bedste i branchen
omkring ost, modning, smag, opbevaring og servering, og vi deler også gerne
ud af den viden; vores glæde og passion for skøn ost må gerne bringes videre
– gerne helt ud til den enkelte gæst i restauranten.

HKI OST
- vi leverer verdens bedste oste til verdens bedste kunder…

årets
danske restaurant
Sponsorat
på

Danske restauranter og kokke har papir på, at de er blandt verdens bedste.
Masser af priser, godt med gæster og ikke mindst en række meget ambitiøse
køkkenchefer og kokke, som arbejder målrettet med at bevare det gode håndværk,
lære nye teknikker, afsøge muligheder i nye råvarer og samtidig respektere
traditionerne i en branche, som jo først og sidst handler om at skabe oplevelser.
For HKI OST har det derfor været naturligt at indgå i et tæt samarbejde med
Bent Christensen fra Den Danske Spiseguide, som hvert år tester, nominerer og
præmierer de bedste tjenere, de bedste sommelierer, de bedste kokke og ikke
mindst de bedste restauranter.
Vi har valgt at sponsere Årets Restaurant, fordi oplevelsen med ost er en
helhedsoplevelse, som skabes i restauranten i samspillet mellem leveringen af
osten fra producenten, opbevaringen i køkkenet, anretningen fra kokkene,
serveringen og præsentationen fra tjeneren og valget af vinen fra sommelieren.
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