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Forårsslagtning ved Båstrup Skovgård

Båstrup Skovgård, v/Bo Fritz Glöde <bo@baastrupskovgaard.dk>
Man 10-02-2020 20:15
Til:  boglode@hotmail.com <boglode@hotmail.com>

Kære Bo G Hotmail Glöde

Vi har bestilt slagtning mandag den 17. februar, hvilket betyder, at det er klar afhentning torsdag den 5. marts. 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. 5. marts klokken 12:00-17:00, eller på Båstrup Skovgård fra 17:30.

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.

Velkommen 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, men mange sundhedsmæssige fordele.

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.

Jeg modtog nedenstående autentiske billede fra USA, hvor græsfordret kød er kommet for at blive:

Vi sælger som tidligere studene i kvarte. Der er tale om nogle store dyr og vi er derfor indstillede på, at tilpasse 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.

Den del af dyrene vi ikke sælger som kvarte tager vi de bedste stege fra, mens resten bliver til hakkekød. Stegene inddeles i:
Luksusudskæringer: mørbrad, højreb, fillet/entrecote, culotte, inderlår, tyksteg/engelsk bøf og Ribey. (sælges til 210 kr./kg.)
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.
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Beskrivelse af udskæringer findes desuden på vores hjemmeside: Udskæringer. 

Hakkekød sælges til 85 kr. kg. samt 3 kr. pr. vakuumpose og vi har tit på lager, så her kan I altid sige til.

Der ydes rabat på slagtedagen (som bliver torsdag den 5. marts 2020):
- under 20 kg. hakkekød sælges til 80 kr./kg.
- over 20 kg. hakkekød sælges til 75 kr./kg.

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 næsten hele året og vi dyrker holistisk afgræsning, hvor der
skiftes folde ca. hver 14. dag. Artikeln om C02 udledning og drøvtyggere:Justitsmord på drøvtyggere

Livet på gården
Vi er på vej til at omlægge kalvene fra en blanding af Jersey og Limousine/Hereford eller lignende til rene angusdyr, samt jersey krydsningskvier
krydset med vores angustyr "Nuller2z". Her er fortsat vådt og klamt, men også skønt - vores border Collie Lakrids er vist den der nyder det mest -
måske det her minder om Færøerne? Billederne er fra engen hvor kvierne plejer at græsse om sommeren. Teglum Å er løbet over sine bredder:

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
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Det har taget lidt tid at finde et egnet tidspunkt at tage et billede på, men i fredags lykkedes det at fange flokken i solskin:
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Det blev også til et par videoer:
Flokken ved gården: https://youtu.be/-o3y4raj1vM
Den store flok vest for gården: https://youtu.be/OiXGMmfE1Gk
Nuller2z - herren i den store flok: https://youtu.be/6aTYr7ZIBXc
NB! Jeg har vores border collie med, så jeg råber ad ham på videoerne for at holde den ivrige hyrdehund hos mig :-)

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

I må meget gerne dele budskabet!

Kærlig hilsen 

Båstrup Skovgård
v/Bo Fritz Glöde

Bo Fritz Glode

https://youtu.be/-o3y4raj1vM
https://youtu.be/OiXGMmfE1Gk
https://youtu.be/6aTYr7ZIBXc
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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

