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Fransmännens kärlek till sina ostar 
är på blodigt allvar. Och självklart 
är kunskapen närmast ingraverad 

i dem vilka sorter som produceras på or-
ten där man själv bor och verkar.

Statistiken visar att den genomsnittliga 
fransmannen sätter i sig 25,9 kilo ost per 
person och år. Det innebär nästan ett halvt 

Det påstås att general Charles de 
Gaulle i ett ögonblick av uppgi-
venhet, ska ha sagt: 

”Det omöjligt att styra ett land 
med 246 olika ostar”.

Han hade fel. 
Experter menar att det finns mel-

lan 400 upp till 1 200 i Frankrike.
Och att äta dem på rätt sätt är 

en kulturell vetenskap med många 
fallgropar för oss utlänningar.

En ostbricka kan lätt 
bli ett minfält

Att angripa en ostbricka är en hel vetenskap. Hur? I vilken ordning? Och jättegott! 
Gör man fel kan det lätt bli som ett minfält.

Av alla landets ostar kan och får bara 
ett 40-tal ståta med beteckningen AOP. 
Som den här Camemberten från Nor-
mandie,  gjord på opastöriserad mjölk 

från utegående kossor i trakten.
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kilo ost per vecka! En amerikan äter 15,4 
kilo medan en britt har plats för 11,6 kilo. 

Sverige då? Ja, vi är verkligen med och 
slåss i toppstriden vad beträffar konsum-
tionen. En svensk sätter i sig drygt 19 kilo 
ost per år. Det är mer än en fördubbling 
sedan 1960 enligt Jordbruksverket då 
konsumtionen bara låg på 7,4 kilo. 

Utan ost, utan solsken 
Men som svensk har vi ändå långt till 
att som en fransk familj bullat upp med 
kanske 5-6 olika sorter till veckoslu-
tet och som avnjuts under förkovrande 
familjära former. Eller som det gamla 
franska ordspråket lyder: ”En måltid 
utan ost är som en dag utan solsken”. 

Det är lite svårt att hitta exakt statistik 
på hur mycket ost som produceras i 
Frankrike. Men EU är en ständig källa 
till statistiska klargöranden. Så enligt 

den statistiken ligger produktionen på 
gigantiska 1,8 miljoner ton om året.  
Om vi jämför med den svenska årspro-
duktionen som hamnar på lite drygt  
100 000 ton får man perspektiv.

Enorm exportmarknad 
Ost konsumeras naturligtvis inte bara in- 
nanför landets gränser utan är även en 
stor exportvara. Om vi utgår från exporte-
rade mejeriprodukter totalt, säljer Frank-
rike för ungefär 3,7 miljarder euro om 
året. Av den summan svarar osten för hela 
44 procent. Exportmarknaden omfattar 
hela världen men intressant är att hela 78 
procent går till de övriga 27 EU-länderna. 
Och där även Sverige ingår, så klart. 

Av alla dessa franska ostar där namn 
som brie, camembert, roquefort, comté 
erövrat världen är det också en status-
fråga hur de tillverkats. Den finaste klas-
sificeringen är Appellation d´Origine 

Protégée (AOP), som bara 46 ostar i 
Frankrike får skylta med. 

Normandiska kossor 
För att exempelvis en Camembert från 
Normandie ska kunna stämplas som  
Camembert de Normandie AOP på för-
packningen krävs det att minst 50 pro-
cent av den opastöriserade mjölken som 
används ska komma från grönätande 
normandiska kossor som går ute minst 
halva året. Nu har storföretag i bran-
schen hittat ett kryphål. De köper billi-
gare mjölk utanför Normandie men har 
ändå sina mejerier på plats så att osten 
även fortsättningsvis tillverkas i Nor-
mandie. De får visserligen inte använda 
sig av beteckningen AOP men skriver 
istället Made in Normandy. Och vilken 
utländsk konsument har koll på vad 
som utgör den äkta varan?  

Nedmejade av utvecklingen 
De lokala AOP-licensierade ostfabrikö-
rerna som bara tillverkar ungefär 6 000 
ton om året är så klart upprörda och 
pratar om ”mordet på le camembert”. 
Men tyvärr ser det ut som att de blir 
nedmejade av utvecklingen.

Att äta franska ostar är så klart en ren-
odlad kulturell vetenskap där mången 
utlänning av okunskap trampar fel. Så 
här är några tips. För kastar 
man sig rakt över ostbrick-
an utan vett eller etikett  
finner man sig snart 
trampande runt  i ett 
minfält. 

Vett och etikett – 
en guide 
• Ostar serveras ald-
rig som aptitretare 
utan alltid som en 
avslutning på mål-
tiden. Men före 
desserten. 

• Glöm det där med 
att ostar ska ser-
veras tillsammans 
med smaksatta kex, 
crackers  och andra märkligheter. Ostar 
i Frankrike serveras bara med vanligt 
neutralt bröd. 

• Ostar tas ut ur kylen  en timme innan 
de ska ätas för att få rumstemperatur 
så att deras karaktäristiska smaker och 
dofter framträder. Förpackningarna ska 
vara öppnade så att ostarna kan andas. 
Precis som en flaska vin.

• Ostar ska traditionellt serveras med 
rött vin. Men det finns andra skolor 
som menar att det går bra med andra 
viner också. Det ska vi berätta om i det 
kommande numret. Hur man ska väl-
ja är så klart svårare. Men en hållbar 
grundregel är att man serverar vinet 
från samma region där osten är tillver-
kad. 

• En ostbricka bör bestå av minst tre 
olika varianter. Och alltid ett udda antal 

av estetiska skäl. Förslagsvis en 
mjuk och mild ost, en hård 

ost och en blåmögelost 
eller getost.

• Ostarna får aldrig 
vara uppskurna i 
förväg.  Det äventy-
rar konsistensen och 
smaken.

• Hur man skär 
ostarna är en frå-
ga om deras form, 
geometri, kultur 
och uppfostran. En 
rund ost som exem-
pelvis camembert 
skärs i väldigt sma-
la tårtbitar. Fyrkan-

tiga ostar skärs i trianglar. En lång- 
smal ost som exempelvis en chèvre 
skärs i tunna parallella skivor som en 
brödlimpa. En pyramidformad ost ska 
skäras i skivor. Där sedan skivan halv-
eras igen. En roquefort skärs i skivor 
längs sidan.

• Man kan använda samma ostkniv för 
att ta av de olika sorterna på brickan. 

Men bladet måste torkas av varje gång 
man går till en ny ost. Hur då? Med lite 
bröd, naturligtvis.

• Smeta inte ut osten som pålägg på en 
bit bröd. En fransman äter brödet och 
osten i pyttesmå delar – civiliserat mi-
nimalistiskt. 

• När man äter ostarna bör man börja 
med en mild sort och arbeta sig uppåt 
mot de som doftar mest. Exempelvis en 
brie, en chèvre, en blåmögelost och till 
slut kanske en starkt doftande camem-
bert.

• Ska man äta ostkanter/skorpan, eller 
la croûte, som fransmannen säger?  Det 
där är faktiskt helt upp till en själv. Som-
liga äter allt, andra lämnar. Här finns 
inget som är rätt eller fel. Följ den väg 
som personligen känns bäst. 

• Ostar som inte äts upp sparas så klart 
i kylen. Men inte på en tallrik med plast 
över eftersom det gör att ostarna kvävs.  
Använd ursprungsförpackningarnas 
vaxade papper.

Avslutningsvis, när du handlar ostarna, 
be om råd i affären vilka du ska välja till 
din bricka. Och be att få smaka! Att du 
som utlänning lägger ner så mycket kraft 
och allvar på det här gör att du garanterat 
blir både älskad och respekterad.  

Både av ostförsäljaren. Och de andra 
kunderna som snällt – och lite stolt –
väntar på sin tur. 

Mängder av ostar läckert utplacerade på butikshyllorna. En del påstår att det finns 400 olika ostar i Frankrike  
medan andra menar att siffran är uppåt 1 200. Hur som helst är det tillräckligt många för att tillgodose alla smakriktningar.


