Getosttärningarna säljs i en smart förpackning där konsumenten först häller av vattnet genom en sil, och därefter häller ut
tärningarna.
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Nya getosttärningar blir unika i Sverige
Présidents älskade getost är den mest sålda på svenska marknaden, och nu
lanseras en variant i form av getosttärningar. Goda, färska och milda i smaken
– med garanterat kladdfri servering.
Var tredje såld getost i Sverige kommer från Président, och svenskarnas
kärlek för denna ostsort ökar i stadig takt.
– Vi vet att konsumenterna älskar getost. Den smakar gott i sig själv men
förhöjer också smaken på maten du lagar. Men ibland väljer man bort den

eftersom man inte gillar att bli kletig om fingrarna när osten till exempel
smulas ner i en sallad. Getosttärningarna är ljuvliga i smaken men samtidigt
enkla att hantera och servera. Du slipper allt kladd, säger Louise Heegaard
som är marknadschef på Skånemejerier.
Tärningarna kan enkelt användas i sallader, som tapas, på ostbrickan eller
direkt i matlagningen. Konsistensen är mjuk, och smaken härligt mild. Osten
är gjord på getmjölk från Poitou, ett franskt område känd för sin getmjölk.
Bon appétit!
Hållbarhet och förpackning
Président getosttärningar har 60 dagars hållbarhet. Vid öppnad förpackning
håller produkten 3 dagar i kylskåp.
Getosttärningarna säljs i en smart och smidig förpackning där konsumenten
först häller av vattnet genom en sil, och därefter häller ut tärningarna.
Därefter kan osten ätas direkt som den är. Förpackningen sorteras som plast.
Pris och tillgänglighet
Président getosttärningar finns hos ICA, Willys och Hemköp från vecka 8. De
hittas i matlagningsosthyllan tillsammans med övrig getost. Rekommenderat
pris i butik är 25,90 kronor per förpackning (215,80kr/kg).
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Skånemejerier grundades 1964 och har sedan dess värnat om den svenska
mjölkbonden och om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland
våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Hjordnära, Åsens
Lantmjölk och Lindahls som erbjuder ett brett sortiment av b.la.
dryckesmjölk, ost, kvarg och fruktdrycker. Skånemejerier har fyra
produktionsanläggningar och sysselsätter drygt 700 medarbetare. Cirka 330
mjölkbönder i Skåne och Sydsverige levererar mjölk till våra mejerier. Sedan
2012 är Skånemejerier en del av Groupe Lactalis och omsätter 2018 ca 4,1

mdkr.
Läs mer på www.skanemejerier.se eller följ oss på LinkedIn.
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