
Gården Sparvåsen erbjuder 

Hängmörat Ekologiskt Nötkött 
[Leverans till Kumla, Örebro och Tyresö den 5 november 2018] 

Våra kreatur har betat i skog och på äng kring vår gård i Åsby 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 10-14 dagar. Därefter 
styckas köttet av Närkes Kött i Kumla. 

 

• Köttet levereras i lådor som väger ca 20 kg, Lådan innehåller hälften 
styckdelar (ryggbiff, entrecôte, ytterlår, innanlår, fransyska, märgpipa, 
högrev, bog, rulle, brisket och rostbiff ) och hälften finmald färs.  

• Pris 160 kr/kg. 

• Allt är givetvis vakuumpackat och märkt enligt butiksstandard. 

• Säg till vid bokningen om ni även önskar kluvna buljongben så ordnar vi det 
utan extra kostnad!  

 

Vakuumpackningen innebär att köttet håller sig 35 dagar i kylskåp och gör att köttet 
mörar sig ytterligare i sin förpackning. Blir fina bitar i frysen, lätta att hitta med sin 
snygga märkning. 

 

EXTRA: Det finns möjlighet att beställa lådor med hängmörat kalvkött (ungnöt, 
ej spädkalv) i samband med denna slakt. Omöjligt läckert kött, svårslaget i sin 
mörhet! Samma styckning och lådstorlek (hälften kalvfärs), men filé med i lådan 
också. 200 kr/kg. 

 

Leverans beräknat till måndag den 5 november i Örebro, Kumla och Tyresö. 
Datum och leveransadress på de olika orterna spikas när vi fått bekräftat från 
styckeriet att de håller tidsplanen. Möjlighet till hemleverans i Stockholmsområdet. 

 
Betalning sker mot faktura till kända (eller rekommenderade) kunder, annars 
kontant betalning eller swish.  
  
Beställ via mail till bondmoran på Sparvåsen: elisabet@frisendahl.se. Det går också 
bra att ringa eller messa bonden Markus Frisendahl på 073-8343990. 
 

Ni hittar oss på Instagram och Facebook, sök efter elisavet.se. Vi har även en 
hemsida som inte kan uppdateras just nu, men ni kan hitta äldre bilder och 

information där om gården: www.elisavet.se 

mailto:elisabet@frisendahl.se
http://www.elisavet.se/


 

 
 
Innehållet i tidigare års låda. 20 kg låter mycket, men ryms i en fryslåda eller två. 
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