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DAMMARNA. I Dam-
marna, i utkanten av 
Ryd, ligger Sommarha-
gens Gårdsmejeri.

Här lever familjen 
Ferdinand, som förutom 
Cecilia, Daniel och 
sonen Alvin består av 
27 mjölkande getter 
och 50 killingar.

– Det är en dröm som 
har blivit verklighet. 
Här tillverkar vi vår 
egen getost som sedan 
går till försäljning, 
berättar Cecilia.

Det är inte många alebor 
som känner till att det finns 
ett lokalt mejeri. Cecilia och 
Daniel Ferdinand började 
bygga sitt gårdsmejeri 2006, 
men det har varit en lång 
startsträcka.

– I april förra året fick 
vi mejeriet godkänt och på 
hösten startade försäljningen. 
Sedan har det varit ett ganska 
långt avbrott med tanke på 
den här lille killen, säger Ceci-
lia och blickar bort mot sonen 
Alvin som nu är drygt fem 
månader gammal.

Att paret Ferdinand skulle 
bli getfarmare var ingen själv-
klarhet. De har inte någon 
som helst bakgrund som 
knyter an till landet och livet 
på en gård.

– Jag är uppväxt Surte och 
Daniel i Mölndal. Vi har flyttat 
runt, bott i Örebro, Karlstad, 
Göteborg och även Australien 
under en period. Hit flyttade 
vi 2003 och känner att vi har 
hamnat helt rätt i livet, förkla-
rar Cecilia och fortsätter:

– Det har alltid varit en 
dröm om att bo på landet 
och ha djur. Att det blev just 
här var dock en slump. Från 
början var det egentligen en 
hästgård som vi letade efter, 
syftet var inte att ha getter.

Så småningom blev det 
ändå så och inte bara ett par 
stycken.

– När vi väl bestämde oss 
för att skaffa getter blev det 
fler än vad som var tänkt. Vi 
skulle ha två, köpte fyra men 
fick en femte på köpet samt 
en bock. De som vi köpte get-
terna av drev ett gårdsmejeri i 
Jörlanda och vi tyckte det såg 
mysigt ut, berättar Daniel.

Eget mejeri
På den vägen är det. Nu har 
Cecilia och Daniel ett allde-
les eget mejeri i lantlig idyll. 
De har fått lära sig allt från 
grunden, fått ta hjälp av andra 
gårdsmejerister och snälla 
bönder i uppstartningsskedet.

– Det är många olika delar 
att känna till om djuren, 
utfordring och själva fram-
ställningsprocessen. Man lär 
sig hela tiden, säger Daniel.

Båda har ett förflutet inom 
IT-branschen, men Cecilia 
sade upp sig från sin anställ-
ning i höstas. Daniel jobbar 
fortfarande kvar två dagar i 
veckan på en firma i Mölndal, 
resterande tid är han föräldra-
ledig.

– Visionen är att vi på sikt 
ska kunna dra in åtminstone 
en lön på mejeriverksamhe-
ten. Vi har inga planer på att 
utöka produktionen, däremot 
vill vi nå ut till fler kunder nu 
när allting flyter på som det 
ska, säger Cecilia.

Ett ton per år
Produktionen beräknas 
hamna på cirka ett ton per år 
och då är det nästan uteslu-
tande getost det handlar om.

– Vi har även en liten fram-
ställning av ost gjord på krav-
märkt komjölk. Det är ett kul 
samarbete som vi har inlett 
med en mjölkbonde i Björ-
bäck, säger Cecilia.

Årets försäljning tog sin 
början på Kilanda Marknad 
på Kristi Himmelsfärdsdag. 
Det blev en gigantisk succé 
där Cecilia Ferdinand sålde 
slut på alla ostar hon hade 
med sig.

– Det var många nyfikna 
som kom fram och handlade 
och som inte visste att det 
fanns ett mejeri på hemmap-
lan.

Just marknader är ett bra 
forum för makarna Ferdinand 
att nå ut med sina goda ostar 
och samtidigt marknadsföra 
Sommarhagens Gårdsmejeri.

– Förra året fanns vi 
även representerade på Ica i 
Älvängen och på Ale Torg. Sär-
skilda ost- och delikatessbuti-
ker i Kungälv och Göteborg 
har vi också etablerat kontakt 
med. Dessutom finns våra 
ostar på restaurang Basement 
som har en stjärna i Guide 
Michelin, säger Daniel.

Hur stort är intresset för 
getost hos konsumenterna?

– Getost är hett, ingen 

tvekan om det. Dessutom är 
intresset väldigt stort för när-
producerat. Många uppskattar 
också att veta att produkterna 
de köper är producerade med 
god djuromsorg i fokus.

Vilken är er specialitet?
– Vi är nog tämligen 

ensamma om Lactique Ita-
lien. Det är en färskost på 
rulle med italiensk krydda. En 
riktig smakupplevelse!

Cecilia och Daniel testar 
sina smaklökar mest varje 
dag. De dukar gärna upp med 
getost efter en lång arbetsdag.

– Det är en njutning och 
samtidigt ett sätt att experi-
mentera fram nya ostsorter, 
avslutar Cecilia Ferdinand.
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Getost – en riktig smakupplevelse! Daniel och Cecilia Ferdi-
nand smakar av sin specialitet, nämligen Lactique Italien. 
Det är en färskost på rulle med italiensk krydda.

Sommarhagens Gårdsmejeri är beläget i Dammarna, i utkanten av Ryd.

Cecilia Ferdinand visar upp delar av ostlagret. Totalt produ-
cerar Sommarhagens Gårdsmejeri ungefär ett ton ost per år.

Cecilia älskar sina getter och får också mycket kärlek tillbaka. Här med getterna Estrella och 
Stjärna.

– Cecilia och Daniel har låtit drömmen bli verklighet
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