
VÄLSMAKANDE 
JULGÅVOR



 

JULBORDSLÅDAN ART.NR: 26206
I Julbordslådan har vi valt ut de bästa ostarna till julbordet. Till sillen och brödet:
En vällagrad och smakrik Präst® och vår populära långlagrade, vackert rödvaxade 
gourmetost. Till ostbrickan: En optimal kombination av dessertostar. En kraftig 
Stilton i vackert lerkrus. Danablu, en gräddig blåmögelost från Bornholm och vår 
klassiska, franska, milda brie. 

INNEHÅLL:
Röd Gourmet 500 g
Vällagrad Präst® 500 g 
Danablu Grädd 300 g
Stilton krus 100 g
Kolibrie 250 g

DELIKATESSLÅDAN ART.NR: 26208 
Delikatesslådan är en fantastisk gåva till ostälskaren som innehåller några av de 
absolut bästa ostarna vi kan erbjuda. En utsökt blandning av hårdostar och dessert-
ostar. Den långlagrade hårdosten Old Rotterdam med unik smak och en klassisk 
cheddar från England. Lägg till Le Gryuère Premier Cru, stark men ändå rund och 
nötig smak. Utsedd till världens bästa ost! Dessutom två delikatess marmelader 
som smakar fint ihop med den krämiga dessertosten Brillat Savarin och den  
kraftiga, salta Roquefortosten och ostkex. 

INNEHÅLL:
Le Gruyère Premier Cru 150 g
Old Rotterdam 150 g 
Barbers Cheddar 200 g 
Brillat Savarin 100 g
Roquefort 100 g
Päron marmelad 28 g
Fikon marmelad 28 g
Old Rotterdam kex

NYÅRSLÅDAN ART.NR: 26207
I Nyårslådan har valt ut de bästa ostarna för vinterns och nyårets matlagning. En 
smakrik Gorgonzola till ädelostsåsen. En rejäl bit Chèvre som räcker till många.  
Till desserten en krämig Mascarpone eller klassikern Camembert. En bit Taleggio 
med goda smältegenskaper och en 500 grams Grana Padano som räcker en bra bit 
in på det nya året.  

INNEHÅLL:
Grana Padano 500 g
Kolibrie Chèvre 360 g
Camembert Royal 125 g
Taleggio 150 g
Gorgonzola 150 g 
Mascarpone 250 g

JULENS SMAKRIKA GÅVOR
I år presenterar vi tre helt nya julgåvor. Ost hör julen till och med vår vällagrade ostkunskap och passion för det goda har vi 
skapat tre olika presentlådor med noggrant utvalda ostar ur vårt breda sortiment. Vackert förpackade med träull i en exklusiv 
presentlåda. Vi gillar traditioner och vi vet vilka ostar som är mest populära till jul- och nyårsfestligheterna. Därför kan du vara 
säker på att ostgåvan kommer bli uppskattad, oavsett vilken presentlåda du väljer.



VACKERT & UPPSKATTAT!

Ostgåvan levereras i en exklusiv presentkartong där ostarna ligger dekorativt packade med träull. Att  
ostarna uppskattas är vi säkra på! Det vet vi av erfarenhet och vi har noggrant valt ut bästsäljare av 
högsta kvalitet ur vårt breda sortiment. 

VIKTIG INFORMATION:  

ORDER: 
Beställ personalens julgåva i god tid! Så snart vi erhållit din order planerar vi din beställning. En order 
i sista minuten är alltid en osäker beställning. Orderbekräftelse skickas via mail till beställaren inom en 
vecka. Beställ leverans så nära utdelningsdagen som möjligt, men ge transportföretaget minst en dags 
marginal för oförutsedda händelser. Kontrollera alltid att leveransdagen stämmer med dina önskemål.

LEVERANS: 
Vi levererar din julorder med kyltransport. Ansvarig för transporten är Frigoscandia AB. Osten ska för-
varas kallt efter ankomst. Temperaturer från +8°C till 0°C fungerar utmärkt. Osten ska dock inte förvaras i 
temperaturer under 0°C. Varuleveransen sker mån-fre kl. 08.00-17.00. Leverans sker till kundens slut-
adress. Vi levererar ej direkt till privata adresser. Vi ansvarar inte för leverans som inte kommer fram 
eller blir försenade på grund av felaktig adress. Vill du ha leverans till utlandet? Kontakta oss för offert. Vi 
levererar inte till Norge. Obs! Vissa mindre orter ingår inte i Frigoscandias körschema eller trafikeras inte 
varje dag. 

FRAKTKOSTNAD:
Fraktkostnaden kan variera beroende på leveransort. Vid leverans till andra lokaler, flera trappor etc till-
kommer extra kostnder som görs upp vid orderläggning. Vi kan i efterhand debitera extra kostnader som 
vi eventuellt erhåller från fraktbolaget. 

REKLAMATION:
Vid reklamation kontaktas kvalitetsansvarig hos Wernersson Ost som hanterar ditt ärende. Endast under-
målig artikel ersätts. Vid godkänd reklamation erhålles kreditering eller ny leverans. Wernersson Ost har 
rätt att hämta hem eller begära foto på reklamerad vara.

Order: 010-161 56 00  alt.  order@wernerssonost.se  
Se vårt fulla sortiment: www.wernerssonost.se
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