Innehåll i ost-kit (avsett för satser om ca 10L mjölk):
Sterilisering (kaliumdisufit)
för naturlig sterilisering
av utrustningen före
användning.

Lagringsstråg för mognad
och kryddning

Ystningsalt (kalciumklorid)
Naturligt salt som används för
att förbättra ostens ystbarhet
i vissa recept.

Ystningstråg med lock
Ostformar för
Caciotta m fl
Omrörare
Skärare
för
ostmassa

Receptbok

Frakt samt moms *llkommer på samtliga angivna priser.
Vi reserverar oss för avvikelser i pris, *llgänglighet eller slu;örsäljning hos leverantör.
Leverans*der varierar beroende av leverantör, säsong och beläggning.

Ostformar för
Ricotta m fl
Ostunderlag
till
lagringsstråg

Termometer

Ostlöpe (kalvlöpe el vegansk)
Naturligt utvunnen enzym
som används för att omvandla
mjölken till ostmassa.
Koksalt för ost
(natriumklorid)
används som konsistensgivare,
konserveringsmedel och
krydda. Klassas som råvara
(inte som tillsats).

Generellt recept för att göra ost (detta ost-kit är avsett för satser om 10L mjölk):
Ystning (med köpt helmjölk (eller nypastöriserad färskmjölk)):
Först värmer man upp mjölken till den temperatur som anges i respektive ostrecept. De
flesta ostrecept värms till mellan +38° och +44°C (flertalet ostsorter värms till +42°C). Vid uppnått temperatur tillsätts vald ostkultur (säljs i påsar) och rörs ned i den värmda
mjölken. Häll därefter över mjölken i det stora ystningstråget. Detta ost-kit är använder
normalt ca 5gr (ca ½ påse) ostkultur för 10L mjölk, men ex ricotta har ett annat
blandningsförhållande så se respektive ostrecept.
Därefter låter man normalt mjölken svalna något ytterligare till angiven temperatur för
respektive ostrecept för att sedan röra ned även ostlöpe. Detta ost-kit använder normalt ca
10 gram ostlöpe för 10L mjölk (se dock respektive ostrecept).
Ostlöpe är ett enzym som hjälper mjölken att koagulera och separera ut ostmassan från
vasslen. (Man kan i vissa recept även tillsätta några droppar kalciumklorid (salt) före
ostlöpen. Kalciumklorid är ett naturligt salt som inte klassas som tillsats och som
förbättrar koaguleringen ytterligare, ca 4 droppar/2 mg Kalciumklorid per 10L mjölk).
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Generellt recept för att göra ost:
Avtappning och Pressning: Därefter väntar man på att ostmassan skall koagulera vilket
normalt tar mellan 15-30 minuter beroende på ostrecept. Sedan skall ostmassan skäras i
små bitar, silas upp och packas i respektive ostformar och låta kvarvarande vasslen lakas ur.
(Man kan även göra detta moment med förhöjd temperatur igen till ca +40°C för vissa
recept och då bildas en mer kornig ostmassa som släpper ifrån sig än mer vassle innan den
placeras i ostformarna.)
Lagring/mognad: Beroende på osttyp så lagras sedan osten och mognar olika länge, i olika
temperatur och i vissa fall under press/tryck innan den är färdig. Läs gärna på om din valda
osttyp på internet vad som blir bäst.
Kryddning: Många ostar kryddas även utvändigt innan lagring eller mognad, andra kryddas
även i ostmassan. Den vanligaste kryddningen är dock en liten mängd salt som förhöjer
smakerna naturligt.
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Generellt recept för att göra ost:
Eventuell pastörisering av färskmjölk: Om du har tillgång till färskmjölk du vill pastörisera
börja då med att värma upp 10L helmjölk i 15 sekunder till +65-85°C beroende på ostrecept
(flertalet ostsorter värms till +72°C). Låt sedan mjölkens temperatur svalna till +38-44°C
beroende av recept och påbörja ystning enligt nedan. Det finns dock undantag från denna
generella regel, exempelvis skall Brie skall pastöriseras längre (ca 30 minuter) i lägre
temperatur (+65°C).
Videolänkar:
Generell beskrivning:
https://www.youtube.com/watch?v=_lyJS9uXueI
Ricotta:
https://www.youtube.com/watch?v=CgwlHMpOSRE
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