
I vinterferien er det supert med noe enkelt å servere gjestene! Da passer det kanskje godt med 

et ostefat eller ostebord med nydelige, norske kvalitetsoster fra TINEs lokale ysterier. 

Vinterkos med ostepose fra TINE®

8 % 
rabatt

uke 8–10

Artikkelnr. EPD-nr. Artikkelnavn Antall i D-pk

2381 364869 Norsk Chevre Naturell Haukeli 190 g 6

2112 1392737 Selbu Blå® Original 150 g 10

2069 354431 Dovre Norsk Brie 150 g 8

1924 990010 Ridder® 38 % porsjonpakning 285 g 10

14068 1265032 Norvegia® Vellagret 9 mnd 28 % ppk 10x <6 hg 10

6706 5429725 Sunniva® Presset Sesong Eple og Bringebær 1 liter 10

Rabatten gis direkte på faktura

Kampanjeperiode
uke 8–10 2023



Ostefat med frukt, bær og nøtter
Å servere ost er ofte enklere enn man tror! Lag et enkelt og fristende  

ostefat med nydelige oster, god kjeks, nøtter og annet tilbehør –  

det blir garantert en suksess.

Skjær brie i små stykker. Kutt halvparten av de tørkede 
aprikosene i små biter og bland med frisk timian. Legg på 
toppen av brien sammen med litt flytende honning.

Kutt pære i båter og fiken i biter.

Skjær blåmuggost i skiver. Skjær ridderost i staver.

Bland pistasjenøtter og tranebær.

Dander oster, kjeks, pære, fiken, mandler, nøtter og bringe-
bær på en fjøl. Pynt med frisk rosmarin og server med 
flytende honning.

1 stk Dovre Norsk Brie 150 g
12 stk tørkede aprikoser
1 kvist frisk timian
50 ml flytende honning
1 stk Selbu Blå® Original 150 g
1 stk Ridder® 285 g
1 stk pære
1 stk fiken
80 g pistasjenøtter
20 g tørkede tranebær
50 g bringebær
75 g salte mandler uten skall
20 stk kjeks
1 kvist frisk rosmarin

Ingredienser:                                   Slik gjør du:
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Tips: 
Nøtter passer godt til 

ost, velg de nøttene du liker 
best. 


