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Med KØD får du kraftfulde opskrifter på kvalitetskød fra svin, okse, kalv, lam og fjerkræ. Du får alt fra
klassiske retter som flæskesteg og kalvetournedos til usædvanlige og hemmelige udskæringer som pluma og
secreto. Alt sammen med lækre og komplementerende salater og tilbehør til. I KØD lærer du, at det ikke er
ligegyldigt, hvad du putter i munden. Vi stræber efter velsmag og høj kvalitet: økologiske råvarer samt
ordentligt udstyr, god hygiejne og den rigtige tilberedning.
Som noget unikt får du i bogen også overskuelige tegninger af udskæringer, tilberedningslister over alverdens
bøffer samt slagterens egne råd til, hvordan du får det bedste ud af dit kød. Bogen er skrevet af Jens Slagter,
som har slagteren på Kultorvet og madskribent Helle Brønnum Carlsen
Når du kold/halvvarm-røger, bliver temperaturen aldrig hævet op, så bakterierne bliver slået ihjel. Slagter
Stjernholm, City Vest har masser af spændende ideer til hyggelige stunder. Vi tilbyder Diner transportable og
catering med mørt kød og udsøgt tilbehør på Sjælland. Vi har et stort udvalg af lækre. roastbeef 1 stk.
Hvorfor SKAL du salte kød, inden det røges. Vi har et stort udvalg af lækre kødprodukter og friske råvarer af.
Richardt's Kød - slagter, pålæg, ost, pølse, smørrebrød, svendborg, fyn, menuforslag, selskaber, buffet
Charlottehøj Kød - Den gamle slagter fisker. Slagterbutik i Århus WP Kød A/S er en familieejet virksomhed,
grundlagt i 1973 af Willy Pedersen.
roastbeef 1 stk.

til familie og gÆster ny stor familiepakke 3o middage 1 stk. Økologisk kød og høj dyrevelfærd giver dig en
ekstra god smag i munden. Richardt's Kød - slagter, pålæg, ost, pølse, smørrebrød, svendborg, fyn,
menuforslag, selskaber, buffet Charlottehøj Kød - Den gamle slagter fisker. Vil du booke bord eller spise
frokost i Birkemosegaard Køkken, eller hører om levering af mad til privat eller firmaarrangment skal du gå
ind på: FRILAND ØKOLOGI er vores økologiske mærke inden for både okse- og grisekød. Eddie's kød har
masser af spændende ideer til hyggelige stunder. rullesteg m/svesker 1 stk.
Kvalitetsfødevarer til hoteller, konferencecentre, restauranter, cateringfirmaer, storkøkkener, slagtere, detailog specialbutikker samt grossister i. Slagterbutik i Århus WP Kød A/S er en familieejet virksomhed,
grundlagt i 1973 af Willy Pedersen. Gårdbutikken Bodebjerg sælger egen produktion af økologisk pålæg,
økologisk lammekød, økologisk svinekød og økologisk oksekød,og uldprodukter.
Fersk fisk og kød stiller særlige krav til emballagen, når varerne skal nå stadig friske og lækre frem til
slutbruger. Hos os køber du hele stykker kød som de kommer til os fra slagterierne og det til markedets bedste
priser. Slagterbutik i Århus WP Kød A/S er en familieejet virksomhed, grundlagt i 1973 af Willy Pedersen.

