TINE SA, ejer af
JARLSBERG®, er en
norsk virksomhed,
som er ejet af et
kooperativ af norske
landmænd.
Det tænkte vi,
du gerne ville
vide.

Vi er jo selv et kooperativ af
mælkeproducenter, og derfor
bekymrer vi os dybt om at beskytte
både dyrene og jorden, der giver os vores
elskede JARLSBERG®-ost. Vores mejerier uden
for Norge opfylder vores verdensførende
standarder inden for KVALITET, SMAG
og DYREVELFÆRD. Vi håber at bidrage til
en verdensomspændende fremtid for
fødevarer, der er bæredygtige,
etiske og selvfølgelig usædvanligt
lækre!

Vi er meget passionerede
omkring at opretholde vores
FREMRAGENDE KVALITET, og vi
samarbejder med lokale landmænd,
der opfylder vores strenge krav til
DYREVELFÆRD og FØDEVARESTANDARDER.
Norske fødevarer er nogle af de reneste i
verden, og vi sikrer, at hver eneste dråbe
mælk, der indgår i produktionen af
JARLSBERG®, fortsat er hundrede
procent FRI FOR HORMONER.

Vi har eksporteret
JARLSBERG® i mere end 50 ÅR,
og derfor har flere og flere mennesker
verden over fået øjnene op for vores ost,
som er kendt for sin særlige MILDE,
NØDDEAGTIGE SMAG og UIMODSTÅELIGE
SMELTEEVNE. I årenes løb har vi opbygget
et stærkt brand rundt om i verden.
For at holde trit med den stigende
efterspørgsel har vi udvidet vores
mælkeproduktion til også at
foregå uden for Norge.

Derfor har vi, efter at have
gennemsøgt verden efter de
helt rigtige steder, der kan leve op
til vores høje standarder, etableret to
topmoderne mejerier: et i OHIO, USA,
og et i CORK, IRLAND. Begge lande har
et stort kendskab til EXCEPTIONELLE
MÆLKEPRODUKTER og MILJØVENLIGT
LANDBRUG og har produceret den
unikt smagfulde JARLSBERG®
i mange år.

Du kan dog være
sikker på, at vores særlige
ingrediens – vores
mælkesyrekultur – som tilfører
JARLSBERG® den berømte,
nøddeagtige smag, ALTID VIL
KOMME FRA NORGE … og vi er
stolte af, at opskriften på vores
særlige ingrediens er
bevaret helt tilbage
fra 1956.

