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SPF Frösön 

Den 14 September samlades ett 30 tal medlemmar för en utflykt till Rastens jordbruk och 

gårdsmejeri. 

 

Daniel Lärkert, ägaren, hälsade välkommen 

och gav en introduktion till den gård som 

hans far en gång köpt, en ödegård, hur 

familjen utvecklat den de senaste 30 åren. 

Idag med en besättning på 300 djur, inklusive 

rekrytering. 

En Ladugård som utvecklats i 2 omgångar till 

dagens storlek, hur ett mejeri dessutom 

byggts där hans hustru på heltid och han på 

halvtid arbetade med ystning av olika former 

av koostar. 

Efter en genomgång av renlighetskrav och 

uppmaning till att inte beröra utrustning i 

mejeriet fick vi en föreläsning om hur 

produktionen går till, temperaturer i olika 

skeden, rörande av ostmassa, krav på 

absolut vibrationsfrihet av kärl o.s.v. 

 

Daniel utvecklade hur arbetet går till med 

olika ostsorter från kittostar, olika former av 

mögelostar till ölostar. Han visade på ett 

ostlager med plats för 6 ton ost, hur länge 

vissa ostar skulle lagras och vissa inte alls. 

 

 

 

I samband med förevisningen fick vi också ta 

del av hans fars, Ulfs, konsthantverk i trä, 

också oerhört intressant med det pillgöra han 

gjorde för att skapa dessa smycken. 

Skribenten fascinerades särskilt av ett litet 

skrin i furu, genom att såga grenar från furor 

till små brädor och utifrån det tillverka ett 

föremål som så markant skilde sig från 

normalt furuvirke. 

Att från grankvistar tillverka fina  

öronhängsmycken, imponerande. 

Besöket hos Lärkerts avslutades med möjlighet att handla ost, uppskattat. 
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Sedan gick resan ner till Lon i Bällsta för 

Lunch, en härlig köttsoppa med grönkål(tror 

jag). Till den serverades en god ostsmörgås 

och pressad äppeljuice från Hackås musteri. 

Som avslutning kaffe och en härlig kaka med 

vaniljsås. 

 

 

 

Och viktigast av allt, många härliga samtal 

kring borden. 

Tack till Daniel Lärkert för besöket på gården, intressant och trevligt. Tack också till Tina 

Hoversjö för en fantastisk lunch i en unik miljö. 

Nöjda vände vi hemåt, en del efter besök i gårdens loppis., uppskattat. Vi ser fram mot nästa 

arrangemang genom föreningen. 
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