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bedste detektiver, Jane og Simon, beslutter sig for at finde ud af, hvordan oste bliver fremstillet. Det er ikke
nogen nem opgave, da de to detektiver ikke er velkomne på mejeriet. Da de ikke kan komme ind på mejeriet,
afleverer de en ost med et spionudstyr i, så de kan følge med i, hvad der sker derinde. Bogen er tænkt som en
højtlæsningsbog, der henvender sig til de ældste børnehavebørn til og med 1. klasse. I SAMME SERIE:

Detektiven Simon, hvor kommer benzinen fra? Detektiverne Jane og Simon, hvor kommer mælken fra? Om
forfatteren Bjarne Larsen er født og opvokset i Korsør. I 1978 blev han uddannet børnehavepædagog og læste
nogle år senere til tale- hørepædagog, hvor han bla. beskæftigede sig med sprogligopmærksomhed. I 1998

debuterede han med børnebogen Tåen i åen og andre børnerim, der blev efterfulgt af flere børnebøger samt en
keramikbog og kogebog, hvor læseren bl.a. får indblik i bygning af primitive ovne og tilberedning af mad

over åben ild.
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