Fra: Glænø kalv & ko mail@kalvogko.dk
Emne: Nu kan du købe øko-kalvekød fra Glænø
Dato: 14. september 2018 kl. 09.51
Til: sendhelle@gmail.com

På trods af sommerens tørke er studene blevet rigtig flotte. Vi kunne heldigvis supplere det sparsomme
græs med en smule korn af egen avl. Og ja: Det er køer på billedet - for studene har jo horn ...

Friskslagtet stud og græskalv fra Glænø: Nu kan du bestille!
Hvornår vil du have kød i år? Vi har fem runder fra sidst i oktober til midt i december, så du kan sagtens
nå at rydde fryseren og/eller aftale at dele en kvart stud med naboen.
Ved bestilling kan du angive, om du vil have en stor eller en lille portion. Når vi pakker hos slagter Benno,
fordeler vi dagens portioner, så vi tilgodeser ønskerne bedst muligt.
Bemærk, at der i år er en beskeden prisstigning på fem kr./kg.

Bemærk, at der i år er en beskeden prisstigning på fem kr./kg.
Klar til fryseren
Vi sælger dyrene i kvarte, udskåret med lige meget for- og bagende og lige til at fryse. Du kan hente kødet
i Boeslunde ved Korsør eller i Kødbyen i København. Vi tager 100 kr. for kølebil-transporten til
København.
Jersey-stud (26-28 måneder)
Vægt ca. 30-45 kg, pris 95 kr./kg for husmoder-udskæringen og 100 kr./kg for københavner-udskæringen,
hvor tykbryst, spidsbryst og tværreb også bliver hakket, og hvor du derfor får mere og lidt federe
hakkekød.
Jersey-græskalv (8-10 måneder)
Vægt ca. 18-25 kg, pris 110 kr./kg (her er kun én udskæring). Som sædvanlig har vi ikke så mange
græskalve: otte i alt, dvs. 32 kvarte.
Indmad, ben & diverse
Du kan bestille vakuumpakket indmad (hjerte, lever og tunge) og hale (vi har kun ca. én pr. dyr ...) til 45
kr./kg (som sidste år). Spørg, hvis du er interesseret i nyretapper eller kæber.
Suppebenene kan du altid få gratis med.
Alle priser er inkl. moms.
Spørgsmål?
Se kalvogko.dk eller ring til Henrik på 58143800/42147040.
Ellers kan du bare klikke og maile din bestilling – først til mølle! Vi glæder os til at høre fra dig.

Afhentning 1 - stude

Afhentning 4 - græskalve

København, mandag 22.10.17 kl. 18-18.30
Boeslunde, tirsdag 23.10.17 kl. 16.30-17

København, mandag 03.12.17 kl. 18-18.30
Boeslunde, tirsdag 04.12.17 kl. 16.30-17

Afhentning 2 - stude
København, mandag 12.11.17 kl. 18-18.30

Afhentning 5 - stude
København, mandag 10.12.17 kl. 18-18.30

Boeslunde, tirsdag 13.11.17 kl. 16.30-17

Boeslunde, tirsdag 11.12.17 kl. 16.30-17

Afhentning 3 - græskalve
København, mandag 26.11.17 kl. 18-18.30
Boeslunde, tirsdag 27.11.17 kl. 16.30-17

Klik her og send din bestilling

Tak for opbakning til Økologisk Høstmarked!
Det var en fantastisk dag, hvor flere hundrede
kørte over dæmningen i det fine vejr. Der var
godt gang i både boder, grill og halmhoppeborg,
og rigtig mange var med rundt at hilse på dyrene
og besigtige grøntsags- og urtemarker.
Vi glæder os allerede til næste år!
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