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 Besök på Lars Pers! 
söndagen den 2021-09-19 

 

 

Getost, honung, och mycket mer hos Lars Pers i Fors 

 
 

En ekologisk getgård i sydligaste Norrland. Ost, honung och allehanda upplevelser. I genuin bondgårdsmiljö tar 

Maria och Robert emot ”vanligt fôlk”, som ”bara vill vara”. 

 

På gården finns alla möjliga djur; höns, påfåglar, hästar, hund och katt, en himlans massa bin och dryga 

femtiotalet getter såklart. Den goda getmjölken blir till härliga ostar i det egna gårdsmejeriet. Salt färskost, vit- 

och blåmögel, kittost samt långlagrade Västersockenost och Källarlagrad getost. Vi gör också yoghurt och 

ostkaka på getmjölk. 

 

KRAV-godkänd komjölk köps ibland in från närliggande gårdar för att göra smör och även en del 

komjölksostar. Getköttet förädlas till ölkorv och pepparkorv. Man kan också beställa köttlåda innan höstens 

slakt. Från bikuporna får vi honung. Så god att den oftast tar slut redan under vintern. Duktiga bin! Av 

trädgårdens och naturens överflöd görs diverse sylt och marmelad. 

 

Under vårt besök berättar Maria Brook om sitt liv som getbonde och hur det kom sig. Vi får 

en rundtur på ägorna och får socialisera med djuren. Ett besök i ostmejeriet (om där inte finns 

ny ost) och för den som vill shopping i ”ostbilen”. 

Slow Food bjuder på eftermiddagsfika.  

För dig som behöver transport, informera om det vid anmälan så ordnar vi samåkning.  

Du är välkommen att ta med familj eller någon vän. 

 

 

Hjärtligt välkommen till en fin dag på landet önskar styrelsen Slow Food Gästrikland  

 

 

 

Datum & tid 19 september 14.00 – ca 16.00 

Pris 120:- per person. Betalas in vid anmälan till bg 384-4305 alt. swish 

123 036 23 27.   

Plats Lars Pers i Fors, Hornbergsvägen 4B, 810 20 Österfärnebo 

Anmälan Anmälan görs till Gertrud Edström, e-post: 

gertrud.edstrom@gmail.com, senast 15 september. 
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