
Røget Gourmet Andebryst
fra Gråsten Fjerkræ

mere velfærd • mere kvalitet • mere smag
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Gråsten Fjerkræ
- en bid bedre!



mere velfærd • mere kvalitet • mere smag

Gråsten Fjerkræ - en bid bedre!

Røget Berberi Gourmet andebryst
4 stk. 800 - 1000g.

Vilje, forståelse og ansvar

Vi har alle et ansvar for de varer, vi bringer til markedet.
Hos Gråsten Fjerkræ tager vi denne forpligtelse meget alvorligt og arbejder 
for at skabe et udbud af sunde fødevarer, der kan inspirere og bidrage til en 
sundere livsstil.

Vores virksomhed hviler derfor på tre ben:
•  Viljen og pligten til at tænke nyt og udfordre det bestående.
•  Forståelse og indsigt i branchens udfordringer.
•  Ansvar og omsorg for vores omverden, samarbejdspartnere og produkter.

Gråsten koldrøget Berberie Gourmet Andebryst er fremstillet på fineste 
håndværksmæssige kvaliteter.

•  Anden lever på friland og slagtes som for over 100 år siden
•   Brysterne hånd udskæres af fagfolk
•   Brysterne saltes, lufttørres og koldryges på bøgetræ



”Forædlet efter gode håndværksmæssige traditioner!”

mere velfærd • mere kvalitet • mere smag

Ande fakta

Ingen Foie Gras opdræt

Ingen transport
(Slagtes ved gården, 
hvor ænderne lever)

Tørslagtet

Ingen næb- 
og klo-klipning

43 HA landbrug og skov

Mere reelt kød

100% Frilands opdræt

Luftkølet

Opdrættet og slagtet 
som for 100 år siden



Gråsten Fjerkræ
Kværsgade 18, Kværs, 6300 Gråsten

Tlf. 74 65 90 71 • unghanen.dk

Se vores video her!

Dyrevelfærd kan 
smages!
Ænderne fra Gråsten 
Fjerkræ har vundet flere 
priser

Bl.a. Danmarks bedste juleand, 
hvor dommernes vudering lød: 
- bedste smag 
- mør og saftig 
- mager og kødfuld 
- unik og delikat smag

Kendetegn
Langsomt vokesende

I Danmark også kendt som 
Moskus and

Stammer oprindeligt fra 
Sydamerika og er kendt for sit 
magre kød

Det er en flyvefugl og har 
derfor mere brystkød

Sælges ofte som:
- Canette (hun-and)
- Canard (han-and)

Gråsten Fjerkræ ænder: Ingen transport - minimum stress
Med hensyn til dyretransport er vi meget miljøbeviste, - vi har simpelthen ingen transport. 
Dermed undgår vi at stresse dyrene, hvilket kan give en dårlig smag i kødet.

Vores ”hyrde” henter dyrene hjem fra markerne om aftenen, når de skal slagtes. Et fantastisk 
syn med de rappende ænder, der roligt følger den fløjtende hyrde til slagteriet. 

Gråsten Fjerkræ
- en bid bedre!

 Ingen transport

Mere dyrevelfærd

SLAGTET PÅ GÅRDEN


