Gården Sparvåsen i Närke erbjuder

Hängmörat Ekologiskt Nötkött
[Leverans till Kumla, Örebro och Tyresö 12 november 2019]
Våra kreatur betar gräs och åkerholmar kring vår gård i Åsby utanför Stora Mellösa,
och vintertid får de ensilage att äta. Naturbetet och det ensilerade gräset ger köttet en
hög halt av nyttiga omättade fettsyror och köttet får dessutom en rikare smak och
finare marmorering. Våra djur är en salig blanding av olika raser, bland annat
simmental, limousin, blonde d’aquitaine, holstein, charolais, angus och hereford.
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 går ute året om men har vintertid tillgång till en halmad lada.
Djuren slaktas på Närkes Slakteri och hängmöras sedan i 10-14 dagar. Därefter
styckas köttet av Närkes Kött i Kumla.
Vi erbjuder köttlådor med hälften finmald färs, hälften styckdetaljer. Detaljerna
varierar i lådorna men är en blandning av både ädlare delar (t ex entrecôte),
grytkött (t ex högrev) och stekar (t ex innanlår). Allt är vakuumpackat och prydligt
märkt. Hållbarhet styckdetaljer i kyl: 35 dagar, möras i sin förpackning.

•
•
•

Köttlåda 10 kg: 1700 kr (170 kr/kg)
Köttlåda 20 kg: 3200 kr (160 kr/kg)
Färslåda: 10 kg: 1100 kr. (110 kr/kg) Vakuumpaket om ca 0,7 kg.

Leverans beräknat tisdagen den 12 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.
Vi ser helst att ni swishar vid avhämtning, men vid behov kan vi ordna med mailfaktura.
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 så ofta, men där kan ni hitta äldre bilder och
information om gården: www.elisavet.se

Innehållet i tidigare års 20-kiloslåda

Delar av flocken på Sparvåsen.

