
Nu kan vi erbjuda 

Hängmörat naturbeteskött 
från anguskvigor 

[Leverans till Kumla, Örebro och Tyresö i mitten på oktober 2015] 

Våra kreatur har betat i skog och på äng kring vår gård utanför Stora Mellösa i Närke. 
Naturbetet ger köttet en hög halt av nyttiga omättade fettsyror och köttet får dessutom en 
rikare smak och finare marmorering. 

Genom att djuren betar marken hålls hagarna öppna och den biologiska mångfalden bevaras. 
Djuren har haft det mycket bra och gör samtidigt stor nytta för landskapet! 

 

Djuren slaktas på Närkes Slakteri och hängmöras sedan i en vecka. Därefter styckas köttet av 
Närkes Kött i Kumla. 

 Köttet levereras i 20-kilos-lådor som innehåller både styckdelar och färs.  

 Allt är givetvis vakuumpackat och märkt enligt butiksstandard.

 

En låda med 20 kg kostar 140 kr/kg, totalt 2 800 kr. 

 

Lådan innehåller då: 
  - c:a 2 kg ädelbitar (t ex ryggbiff och 
entrecôte) 
  - c:a 4 kg stekar (t ex fransyska, rostbiff 
och innanlår) 
  - c:a 4 kg kokkött (t ex ytterlår, högrev, 
rulle) 
  - ca 10 kg färs 

 
Vilka delar som ingår varierar något mellan 
lådorna. Proportionerna ädeldelar, stekar, 
kokkött och färs är dock alltid lika i lådorna. 

Vakuumpackningen innebär att köttet håller 
sig ca en månad i kylskåp och gör att köttet 
mörar sig ytterligare i sin förpackning. 

 
Vi levererar köttet till Kumla, Örebro och Tyresö i mitten på oktober, adress får ni vid 
beställning. Hemleverans i Stockholmsområdet kan eventuellt ordnas, mot en extra avgift.  
Vi meddelar exakt leveransdatum i början på oktober när vi fått slaktdatum fastställt av 
slakteriet. 
 
Betalning sker mot faktura till kända (eller rekommenderade) kunder, annars kontant 
betalning. Troligtvis kommer vi även kunna ta emot pengar via swish. 
 
Beställ direkt av oss eller av Håkan (0702-46 40 46) eller Gunhild (070-522 99 12) Frisendahl. 
Får ni denna information av någon annan (t ex Christina Molin) går det säkert alldeles 
utmärkt att beställa den vägen! 
 
Ni kan läsa om djuren och gården på 
www.elisavet.se. Mailar gör ni till 
elisabet@frisendahl.se. 
 
Ni kan också ringa Elisabet (0707-48 08 14) 
eller Markus (073-834 39 90). 

 

http://www.elisavet.se/
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