
QuesosQuesos  ArgudoArgudo
Det lilla specialiserade getostmejeriet håller fanan högt för den andalusiska osttraditionen 
och produktionen men i själva verket började det lilla familjemejeriet sin resa 1000  
kilometer norrut, närmare bestämt i Girona i Katalonien.

Argudomejeriets grundare Pere Argudo har varit 
en dedikerad del av ostvärlden sedan 1975 då han 
i ung ålder började arbeta utifrån traditionella 
hantverkstekniker, vilka fortfarande genomsyrar 
mejeriets arbetsflöde än idag. 

På 1980-talet hjälpte det lilla mejeriet till att åter-
uppliva den nästintill bortglömda produktionen av 
den traditionella katalanska osten Garrotxa och 
blev några av de första att producerade den enligt 
de då nyligen införda kraven på hälsa, hygien och 
produktion. Idag fortsätter Quesos Argudo att 
göra den ursprungliga hantverksosten Garrotxa, 
bara under namnet Gris de Montaña eftersom den 
inte får kallas sitt ”riktiga” namn eftersom den 
inte är tillverkad i Katalonien.
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LAGUNAS DE CAMPILLOS, MALAGA

E2094 
Gris de Montaña 
1 KG

2014 FLYTTADE FAMILJEN ARGUDO OCH MEJERIET TILL MALAGA 
på grund av den höga kvaliteten på getmjölken i kombination med den 
stora mängden mjölk som förkommer i området från den lokala getrasen. 
Faktum är att Malagaprovinsen är den plats i Europa där det finns flest 
getter och av samma anledning är Andalusien också den plats där det 
produceras mest getost. Familjen Argudo bearbetar upp till 6000 liter 
getmjölk om dagen till produktion av sina mycket unika hantverksostar.

Även om Quesos Argudos sorti-
ment är ganska begränsat så har de 
ändå två produktionsanläggningar 
och tre raffineringsanläggningar  
fördelade i Málagaprovinsen i 
söder och i Badajozprovinsen i 
Extremadura längre västerut. Det 
gör det möjligt för dem att skapa 
ett specialiserat och differentierat 
urval av karakteristiska getostar.

Vid sin anläggning i Campillos 
strax nordväst om Malaga, en våt-
mark av laguner och ett rikt djur- 
och växtliv, tillverkar och förädlar 
Quesos Argudo sina mjuka ostar 
med mögeltäckta skorpor och kort 
mogning och i Badajoz, ett område 
med breda stäpper och goda betes-
marker, görs de mer fasta sorterna 
med tvättade skorpor och längre 
lagringstider. 

Argudomejeriet är en enda stor familj – både 
bokstavligt och bildligt. Idag är Peres son Mateu 
ansvarig för den dagliga verksamheten och 
produktionen. Pere, Margarita och Marina Argudo  
är också en del av familjeföretaget förutom 
det lilla teamet som främst består av personer 
från lokalbefolkningen som har omfamnat 
Pere Argudos uppdrag och passion som om 
det vore deras egen.

Gemensamt för alla Argudos ostar är att kärlek, tradition och inte minst hantverket lyser igenom tydligt. 
Men ändå sticker en ost ut lite extra - åtminstone för Pere Argudo: Gris de Montaña är hans mest älskade 
ost och mejeriets flaggskepp och stolthet; en ost gjord enligt det traditionella Garrotxa-receptet. Tillver-
kad av pastöriserad getmjölk, mjuk och smörig textur, något salt och något syrlig med en karakteristisk 
gråaktig skorpa med mögel på. Kärnan är något krämig i konsistensen och den har en vacker elfenbensvit 
färg med enstaka små hål och en intensiv samt mjölkaktig smak med eleganta aromer av getmjölk och en 
eftersmak av rå svamp, mossa, örter och nötter. En gigantisk liten ost!
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E2095

Briqueta de cabra
2 KG

Mjuk och krämig med fin lätthet 
och kort lagringstid.

Quesos Argudos Briqueta de Ca-
bra är en pastöriserad getmjölks-
ost. Konsistensen är homogen 
från skorpan och hela vägen till 
kärnan.

Dess speciella krämiga lätthet 
förstärks och framhävs under 
den korta lagringsperioden under 
vilken osten uppnår en perfekt 
balans mellan aromer och smak.

Aromerna från de frodiga betes-
markerna överförs på ett elegant 
sätt. 

E2092

Azul de cabra
2 KG

Ett recept och ost baserat på 
balans. Denna blå getost är in-
tensiv med ihållande aromer - en 
påträngande men otroligt harmo-
nisk smak.

Azul de Cabra är gjord på 100 
procent pastöriserad getmjölk 
från Malaga och de skarpa toner-
na och det välbekanta saltet ack-
ompanjeras elegant med getmjöl-
kens karaktäristiska sötma.

E2093

Timbal de cabra
200 G

Delikat och läcker vitmögelost 
gjord på pastöriserad getmjölk från 
den lokala Malaga-geten.

Ren i smaken och krämig i konsis-
tensen - en riktigt trevlig smakupp-
levelse.

Timbal de Cabra är förfinad i de 
naturliga lagringskällarna i Cam-
pillos våtmark och förhållandena 
i området lyfter både getmjölkens 
egenhet och ostens egenskaper.

Trots sin korta lagringstid har  
Timbal de Cabra en enorm karaktär.
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