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Bo Fritz Glöde <boglode@gmail.com>

Efterårsslagtning ved Båstrup Skovgård
1 meddelelse

Båstrup Skovgård, v/Bo Fritz Glöde <bo@baastrupskovgaard.dk> 20. oktober 2020 kl. 17.40
Til: bo@baastrupskovgaard.dk

Kære Bo Fritz Glöde

Vi har bestilt slagtning mandag den 26. oktober, hvilket betyder, at det er klar afhentning torsdag den 12. november. Tilbagemelding skal
ske inden søndag den 25. oktober klokken 14. (mail: bo@baastrupskovgaard.dk eller mobil 5354 4290).

NB! Som noget nyt prøver vi at lave noget specielt hakkekød med indmad (30% lever, hjerte,  milt og nyre. Sig til hvis I vil prøve, da det
er en satsning vi måske kun prøver én gang - se beskrivelse her: https://www.nosetotail.org/product-page/primal-ground-beef-w-
organs).

Båstrup Skovgårds dyr er 100% græsfodrede. Vi undlader slutfedning, for at opnå det sundeste kød med den særlige, sunde
fedstsyresammensætning, som kun græsfodret kød opnår, og uden skadelige toxiner i fedtet.

Velkommen endnu engang til de mange nye på maillisten!
Vi oplever stor interesse for 100 græsfodret økologisk kød og får flere henvendelser via kontaktformular på hjemmeside samt emails. Des
mere vi dyrker det græsfodrede des mere er vi overbeviste om, at det er specielt godt produkt, med mange sundhedsmæssige fordele.

Vi sælger som anført nedenfor både kvarte kalve og udvalgte udskærringer, samt hakkekød. 

Næste slagtning er planlagt til december eller januar, så skriv også gerne, hvis I måtte have ønsker til denne slagtning, også for så vidt
angår tidspunkt. Vi arbejder på opsætning og godkendelse til håndtering af kød, så vi kan tilbyde løbende forsendelser, men der går
formentlig endnu et halvt måske endda et helt år, før vi er helt på plads.

Vores kød krogmodner ca. 14 dage på slagteriet, hvilket giver en tæt og lækker smag, til sammenligning modner det meste konventionelle
kød meget kortere, typisk 3 dage.

Bestillinger kan afhentes på Aidt Slagtehus torsdag d. 12. november klokken 12:00-17:00, eller på Båstrup Skovgård fra 18:00.

Vi tilbyder forsendelse via XPressen fødevarelevering. Det koster normalt 150 kr. pr kasse på maks 20 kg. I hele 2020 giver vi 25% rabat
på forsendelser på 20 kg og derover, vi tilbyder altså forsendelse til 112,50 kr. pr. kasse.

Vi sælger som tidligere studene i kvarte eller som stege og hakkekød. Vi tilpasser gerne en kvart til f.eks. 40 kg. ved at tage noget af den
kvarte fra som hakkekød. Man kan f.eks. tage de lidt mindre attraktive stege fra og hakke dem. Ring til mig og få en snak herom, hvis det
er aktuelt (tlf. 5354 4290).

Vi tager de bedste stege fra de dyr, som ikke sælges i kvarte og laver vores gode hakkekød af resten. Stegene inddeles i:

Luksusudskæringer: mørbrad, højreb, filet/entrecote, culotte, inderlår, tyksteg/engelsk bøf og Ribey. (sælges til 210 kr./kg.)

      

mailto:bo@baastrupskovgaard.dk
https://www.nosetotail.org/product-page/primal-ground-beef-w-organs


20.10.2020 Gmail - Efterårsslagtning ved Båstrup Skovgård

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=517d9e3eb7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1681085881417407736%7Cmsg-f%3A168108588… 2/4

Hverdagsudskæringer: cuvette, tyksteg evt højreb med ben (sælges til 175 kr./kg)

    

Ring gerne og forespørg på, hvilke stege, vi har på lager - tlf. 5354 4290.

Beskrivelse af udskæringer findes desuden på vores hjemmeside: Udskæringer. 

Fra fryseren sælges hakkekød pakket af slagteriet til 90 kr. pr. pakke a 800 gram.
Der ydes rabat på slagtedagen:
- under 20 kg. hakkekød sælges til 85 kr./kg.
- over 20 kg. hakkekød sælges til 80 kr./kg.

  

Vi har som oftest hakkekød i fryseren og sender gerne løbende.

I skal vide om vores kød, at vi udelukkende fodrer med græs, hvilket giver en speciel
fedtsammensætning med sundere kød – i USA er græsfodret kalv et varemærke. Læs mere herom: Grass-Fed vs. Grain-Fed Beef

Desuden går vores dyr ude hele året og vi dyrker holistisk afgræsning, hvor der
skiftes folde ca. hver 14. dag. Artikel om C02 udledning og drøvtyggere:Justitsmord på drøvtyggere

Vores angustyr Nuller2z har været på  gården siden marts 2019 og er faldet godt til. 

Vi glæder os til at høre fra jer på mail: bo@baastrupskovgaard.dk eller telefon 5354 4290

https://baastrupskovgaard.dk/ko/Udsk%C3%A6ringer.html
https://www.healthline.com/nutrition/grass-fed-vs-grain-fed-beef?fbclid=IwAR0snQHP5gtxiFTDbX_qVHKfx1C9bWBSt9rYZ30bHpmS9L9h_OwUsHDEY7s#section4
https://nyheder.okologi.dk/mennesker-og-meninger/justitsmord-pa-drovtyggerne?fbclid=IwAR0vyUHw8qVaF0OoeqwoyzutSeeHGT1CO9B8JhR1Uy8NStLWGEC4kh7A3cM
mailto:bo@baastrupskovgaard.dk
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I må meget gerne dele budskabet!

Kærlig hilsen 

Båstrup Skovgård
v/Bo Fritz Glöde

Bo Fritz Glode
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follow on Facebook

Copyright © 2019 Båstrup Skovgård, All rights reserved.

Sincerely. 
Båstrup Skovgård 
v / Bo Fritz Glöde 
Båstrupvej 8 
8660 Skanderborg 
CVR 3195 0333 
mob. 5354 4290 
www.baastrupskovgaard.dk

https://www.facebook.com/baastrupskovgaard
https://www.google.com/maps/search/B%C3%A5strupvej+8++8660+Skanderborg?entry=gmail&source=g
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