Gråsten Fjerkræ
- en bid bedre!

1. udgave 2019 - 2. halvår. Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

KOLOGISK

FJERKRÆ
Kylling - Kalkun - And - Gås

DK
5001
EF

DK-ØKO-100

Mere velfærd • Mere kvalitet • Mere smag

Gråsten Fjerkræ
- en bid bedre!

Kvalitet
Økologisk frilands kylling

Langsomt voksende kyllinger, opdrættet på
gammedags facon på friland og uden GMO.
Kyllingerne går på marker med højt græs,
træer & buske. Der kan de skrabe, pikke og
støvbade i jorden.

Vi slipper dyrene løs

Vi har sluppet vort fjerkræ ud på markerne og
nyder deres glade klukken, når de finder føde i
græsset eller sandbader under skyggefulde buske.
Dyrene nyder det gode liv, og du får til gengæld
kvalitets kød, fuld af smag, som kan spises med
god s amvittighed. Det er helt naturligt!

Økologisk frilands kalkun

Kalkunerne er Kelly Bronze kalkuner.
Kelly er lig med kvalitet. God gammeldags
frilandsopdræt i den vilde natur.
Kalkunerne vokser langsomt, hvilket giver
en ældre og lidt federe kalkun som er fuld
af smag. Det er slow food, når det er bedst.
Kelly Bronze kalkuner k aldes også for ”Rolls
Roycen” indenfor kalkuner.

Biodiversitet

Hvert dyr har sin plads i vores øko system, og når
du køber økologisk, er du med til at støtte deres
artsbevarelse og økosystemet.
Forskning viser, at artsbevarelse på områder med
længere tids økologisk drift er op til 3,5 gange
større end ved k onventionelt landbrug.

Kelly Bronze Kalkuner er meget robuste.
Derfor startede vi et projekt i 2013, der
kaldes "Skov Kalkuner".
På pt. seks gårde opdrætter vi de fritgående
Kelly Bronze kalkuner uden stalde. Fri
natur, shelters og store græsarealer i
kanten af skoven er p erfekte b etingelser for
kalkunerne og giver et premium produkt.

Tlf.: 74 65

90 71

Mere velfærd • Mere kvalitet • Mere smag

Gråsten Fjerkræ
- en bid bedre!

Unghanen og Landkyllingen
Historien bag Gråsten
Unghanen og Landkyllingen

Vi har fokus på din smagsoplevelse,
derfor har vi den bedste kødkvalitet
Produktionen af Gråsten unghaner og landkyllinger og den højeste fødevaresikkerhed

blev påbegyndt i 1987, motiveret af, at dansk
produktion af fjerkræprodukter på d
 aværende
tidspunkt var præget af en sådan standard
- angående kvalitet og dyrevelfærd - som vi fandt
forbrugerne ikke kunne være tjent med.
Den lave produktions standard skabte en b etydelig
import af kvalitetskyllinger hvilket t illige var et
aspekt, som firmaets grundlægger ikke fandt det
veludviklede og berømmede danske landbrug værdigt. I dag har det vist sig at Gråsten Unghaner og
Landkyllinger h andlede r igtigt. Der har aldrig været
så meget fokus på fjerkræ som nu. Gråsten Unghanen & Landkyllingen (Gråsten Fjerkræ) har altid
produceret unghaner og landkyllinger af højeste
kvalitet og modtaget mange hædersbeviser.
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Luftkølet fjerkræ med mere smag

Efter slagtning køles vort fjerkræ ned med kold
luft til en temperatur på under 4° C.Ved luftkøling
svinder fjerkræet i vægt, men taber ikke smag,
- tværtimod! På trods af et vægttab vælger vi
luftkøling, der på bedste
vis modner fjerkræet. Luft
kølingen efterlader fjerkræet
med en tør o
 verflade, en
mere fast kød struktur og en
bedre smag.

Vi har friskslagtet Gourmet fjerkræ!
- er klimavenlig
- har det godt
- har masser af plads
- spiser næringsrig foder
- er fri for antibiotika rester
- er uden vækstfremmer (GMO)

Udskæring og videre forarbejdning sker på egen
fabrik.Vi har den fulde k ontrol og kan derfor
levere den bedste kødkvalitet samt garantere den
højeste grad af fødevaresikkerhed. Dyrevelfærd
er et integreret del af firmaets filosofi og vi tager
ansvar som blandt andet betyder skånsomt og lang
opvækst med plads til dyrene.

tet p å g ård

“Love og regler skal ikke begrænse dyrenes
adgang til naturlig velfærd og sundhed”

Tlf.: 74 65

90 71

Mere velfærd • Mere kvalitet • Mere smag

Gråsten Fjerkræ
- en bid bedre!

Kylling

T
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Hanekylling
1300-1500 g
1500-1700 g
1700-1900 g
1900-2100 g
2100 /+

Holdbarhed
Køl Frost
6 stk. / kolli
8 dg
6 stk. / kolli
8 dg
6 stk. / kolli
8 dg
6 stk. / kolli
8 dg
5 stk. / kolli		

365 dg
365 dg
365 dg
365 dg
365 dg

Hanekylling - Sprængt
1000 - 1200 g
8 stk. / kolli

14 dg 365 dg

Hanekyllinge Supreme "kotelet"
150-250 g
4 x ca. 2,5 kg / kolli

10 dg 365 dg

Bryst m. 1. vingeled
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Hanekyllinge Filet m. skind
150-250 g
4 x ca. 2,5 kg / kolli
250 g/+
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 350-400 g / kolli
10 x 1000 g / kolli
10 x 700 g / kolli

10 dg
10 dg
10 dg
10 dg
10 dg

Hanekyllinge Filet u. skind
150-220 g
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 230-250 g / kolli
6 x 325-375 g / kolli

10 dg 365 dg
10 dg
10 dg

Hanekyllinge Filet u. skind - marineret
150-220 g
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 325-375 g / kolli

10 dg 365 dg
10 dg

Hanekyllinge Kuvertlår®
200-250 g
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 450-550 g / kolli

8 dg 365 dg
8 dg

365 dg
365 dg
365 dg
365 dg
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Kylling
Hanekyllinge Lårsteg
Ukalibreret

Holdbarhed
Køl Frost
4 x ca. 2,5 kg / kolli
8 dg 365 dg
6 x 500-650 g / kolli		 365 dg

Overlår m. skind & ben

Hanekyllinge Trommestik
Ukalibreret
4 x ca. 2,5 kg / kolli
8 dg 365 dg
6 x 450-550 g / kolli
8 dg
2x 5 kg / kolli		
365 dg
Underlår

E

US

D
VI

SO

Hanekyllinge Lårmix - over- & underlår
Ukalibreret
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 500-600 g / kolli

8 dg 365 dg
8 dg

Hanekyllinge Cuvette m. skind
Ukalibreret
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 450-550 g / kolli
1 x 10 kg
Overlår m. skind u. ben

10 dg 365 dg
10 dg
10 dg

Hanekyllinge Cuvette m. skind - Sous Vide
Ukalibreret
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 450-550 g / kolli

10 dg 365 dg
10 dg

Hanekyllinge Lårfilet u. skind
Ukalibreret
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 425-525 g / kolli
1 x 10 kg

10 dg 365 dg
10 dg
10 dg

Overlår m. skind u. ben

Overlår u. skind u. ben

DE

U

I
SV

SO

Hanekyllinge Lårfilet u. skind - Sous Vide
Ukalibreret
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 425-525 g / kolli
Overlår u. skind u. ben

10 dg 365 dg
10 dg
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Kylling
Holdbarhed
Køl Frost
T
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E
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Hanekyllinge Lårsteak Marineret
Ukalibreret
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 425-525 g / kolli

10 dg 365 dg
10 dg

Marineret overlår u. skind u. ben

Hanekyllinge Vinger
Ukalibreret

Hanekyllinge Skind
Ukalibreret

4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 450 g / kolli
6 x 800 g / kolli

10 x ca. 1000 g / kolli 		
ca. 18 kg / blok		

Hanekyllinge Hotwings
Ukalibreret
4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x 400 g / kolli
6 x 800 g / kolli

Hanekyllinge Hjerter
Ukalibreret

8 dg
8 dg
8 dg

365 dg

365 dg
365 dg

8 dg 365 dg
8 dg
8 dg

200 g / æske		 365 dg
7 æsker / kolli		
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Kylling
Holdbarhed
Køl Frost
Hanekyllinge Lever
Ukalibreret

Hanekyllinge Kråser
Ukalibreret

Hanekyllinge Hak
3 mm

GT

KO

200 g / æske
7 x æsker / kolli

365 dg

200 g / æske
7 x æsker / kolli

365 dg

4 x ca. 2,5 kg / kolli		
6 x ca. 350 g / kolli		

365 dg
365 dg

Hanekyllinge Kødboller
Suppeboller - 2,5-3,5 g
4 x ca. 2 kg / kolli
Middagsboller - 20 g
4 x ca. 2 kg / kolli
Hanekyllinge Nuggets
Ukalibreret

Hanekyllinge Dino
Ukalibreret

10 dg 365 dg
10 dg 365 dg

4 x ca. 2,0 kg / kolli		
4 x ca. 180 g / kolli		

365 dg
365 dg

4 x ca. 2,0 kg / kolli		
4 x ca. 180 g / kolli		

365 dg
365 dg
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Kylling
Holdbarhed
Køl Frost

Hanekyllinge Frikadeller
Ca. 100 g
4 x ca. 2 kg / kolli

10 dg

Hanekyllinge Leverpostej, - rå, ubagt
250 g
10 x 250 g / kolli		
1000 g
10 x 1000 g / kolli

365 dg
365 dg

Hanekyllinge Chips (Tørvare)
600 g
6 x 600 g / kolli		

365 dg
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Kylling Charcuteri
Hanekyllinge Medister, forkogt
Ca. 80 g
2 kg / kolli
6 x 300 g / kolli
Hanekyllinge Grill Medister, forkogt
Ca. 80 g
2 kg / kolli

Holdbarhed
Køl Frost
8 dg
8 dg

10 dg

6 x 300 g / kolli

10 dg

Hanekyllinge Frankfurter
Ca. 80 g
2 kg / kolli
6 x 300 g / kolli

21 dg
21 dg

Hanekyllinge Frankfurter m. emmentaler
Ca. 80 g
2 kg / kolli
6 x 300 g / kolli

21 dg
21 dg

Hanekyllinge Frankfurter m. tomat & ramsløg
Ca. 80 g
2 kg / kolli
21 dg
6 x 300 g / kolli
21 dg
Hanekyllinge Kålpølse, - forkogt
Ca. 80 g
2 kg / kolli
6 x 300 g / kolli

21 dg
21 dg

Hanekyllinge kålpølse m. æble, - forkogt
Ca. 80 g
2 kg / kolli
6 x 300 g / kolli

21 dg
21 dg

Kalkun Winerpølse
Ca. 200 g

21 dg

5 x 200 g
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Kalkun
Holdbarhed
Køl Frost
Kalkun
4000-6000 g
6000-8000 g

1 stk. / kolli
1 stk. / kolli

8 dg
8 dg

365 dg
365 dg

Kalkun Bryst
900-1100 g

10 stk. / kolli

8 dg

365 dg

Kalkun Schnitzler
350-400 g

6 stk. / kolli

8 dg

365 dg

4 x ca. 2,5 kg / kolli
6 x ca. 350 g / kolli

8 dg
8 dg

365 dg
365 dg

10 stk. / kolli

8 dg

365 dg

Kalkun Tern "Gullash"
af overlår

Kalkun Culotte
500-600 g
af overlår
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Kylling & Kalkun Charcuteri

De viste produkter er afbilledet i vilkårlig rækkefølge

Holdbarhed
Køl Frost
Kyllinge skinke af bryst stykker
80 g
8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kyllinge pølse "Lyoner"
80 g
8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kyllinge pølse
80 g

8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kyllinge pølse m/ pebber
80 g
8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kyllinge pølse "Bergsteiger"
80 g
8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kyllinge pølse m/ pebber
80 g
8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kalkun pølse "Lyoner"
80 g

8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kalkun pølse
80 g

8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kalkun pølse "Bierschinken"
80 g
8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kalkun salami
80 g

8 x 80 g

21 dg		365 dg

Kalkun skinke af bryst stykker
80 g
8 x 80 g

18 dg		365 dg

Kalkun skinke
80 g

18 dg		365 dg

8 x 80 g

Tlf.: 74 65

90 71

Mere velfærd • Mere kvalitet • Mere smag

Gråsten Fjerkræ
- en bid bedre!

And og Gås
Holdbarhed
Køl Frost
Frilands Landand - Peking And
2200 - 2400 g
4 stk. / kolli
2800 +/g
4 stk. / kolli

8 dg
8 dg

Confit Andebryst
150 g

8 stk. / kolli

45 dg 500 dg

Confit Andelår
150 g

8 stk. / kolli

45 dg 500 dg

Gås med indmad
4 - 6 kg

4 stk. / kolli 		

365 dg
365 dg

365 dg

* sælges kun i kolli med bryster og lår sammen
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Detail emballage
Detail emballage i tre størrelser
Stor - kan indeholde:
Hel kylling
Kalkun Bryst
Kalkun Culotte
Kalkun Cuvette

Mellem - kan indeholde:
Kyllinge Lår
Kyllinge Overlår
Kyllinge Underlår
Kyllinge Lårmix

Lille - kan indeholde:
Kyllinge Filet
Kyllinge Inderfilet
Kyllinge Cuvette
Kyllinge Gullash
Kalkun Gullash
Hakket Kylling
Hakket Kalkun
Kalkun Schnitzel

Alle disse produkter har flg mærker:

DK-ØKO-100
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Økologisk
Kyllingeguide
Kyllingeguide
Rugetid
ca. 21 dage

Økologisk foder
inkl. grovfoder

Langsomt
voksende race

GMO-fri
foder

Lys & varme
de første 3 uger

Pesticidfri
foder og drikkevand

Maks 10
kyllinger pr. m2

Antibiotikafri

Ca. 8 timers hvile

Mindst 63 dage
gamle før slagtning

Dagslys

Indfanges ved
håndkraft

(fra solnedgang til solopgang)

(fra solopgang til solnedgang)

Mindst 4 m2
pr. kylling
Maks. 4.800
dyr pr. flok
Siddemulighed
(Skygge under
buske og shelters)

Ingen transport

(Slagtes ved gården
hvor kyllingerne lever)

Dyrlæge- og
veterinærkontrol
(ved hver slagtning)

Rodemateriale
og støvbade

Ovennævnte guide gælder for 90% af Gråsten Fjerkræ's Kyllinge sortiment
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Økologisk
Kalkunguide
Kalkun
Guide
Kyllingeguide
Rugetid
Økologisk
Rugetid
Økologisk
ca.28
21 dage
dage
ca.
Økologisk
Kyllingeguide
Kyllingeguide
Langsomt
Kyllingeguide
voksende
race
Langsomt
voksende race
Lys & varme
Rugetid
de første
3 uger
ca.Rugetid
21 dage
ca.
21varme
dage
Rugetid
Lys
og
ca. 21 dage
Maks 610
de første
uger
Langsomt
kyllinger
pr. m2
Langsomt
voksende race
voksende
race
Langsomt
voksende
race
2,2
kalkun
Ca. 8
timers
hvile
Lys & varme
(fra solnedgang
til
solopgang)
1,1
kalkun
Lys
&
varme
de første 3 uger
de
første
3 uger
Lys
& m²
varme
pr.
de første 3 uger
Dagslys
Maks
10
(fra solopgang
til solnedgang)
10hvile
pr.
m2
Ca.kyllinger
8 Maks
timers
kyllinger
pr. m2
Maks 10
(fra solnedgang til solopgang)
2
kyllinger pr. m
Mindst 4 m2
Ca. 8 timers hvile
pr.
kyllinghvile
8 timers
(fra Ca.
solnedgang
til solopgang)
(fraCa.
solnedgang
til solopgang)
8 timers
hvile

Dagslys

(fra solnedgang til solopgang)

Maks. 4.800
Dagslys
(fra solopgang
til solnedgang)
dyr
pr.
flok
Dagslys
(fra solopgang
til solnedgang)

(fra solopgang
til solnedgang)
Dagslys

(fra solopgang
til solnedgang)
Siddemulighed
2
Mindst
4m
Mindst
m²
(Skygge10
under
Mindst
4 m2
buske
shelters)
pr. og
kylling
pr.
pr.kalkun
kylling
Mindst
4 m2

pr. kylling
Maks. 4.800
Maks.
dyr pr.4.800
flok
Maks.
2500
dyr pr.
flok
Maks.
4.800
dyr pr.
pr. flok
flok
dyr
Siddemulighed
Siddemulighed
(Skygge under
(Skygge
under
buske
og shelters)
Siddemulighed
buske og shelters)

Økologisk
foder
Økologisk foder
inkl.
inkl. grovfoder
grovfoder
GMO-fri
foder
GMO-fri

foder
Pesticidfri
Økologisk foder
foder
og drikkevand
Økologisk
foder
inkl. grovfoder
inkl. grovfoder
Økologisk
foder
Pesticidefri
foder
inkl. grovfoder
og
drikkevand
Antibiotikafri
GMO-fri
GMO-fri
foder
foder
GMO-fri
foder
Mindst
dage
Kødet
er 63
antibiotika
Pesticidfri
gamle
før
slagtning
Pesticidfri
foder og frit,
drikkevand
foderPesticidfri
og drikkevand
foder og drikkevand
Indfanges ved
140 dage
Antibiotikafri
håndkraft
Antibiotikafri
160 dage
Antibiotikafri
Ingen
transport
gamle ved
slagtning
Mindstved
63 gården
dage
(Slagtes
Mindst
63
dage
hvor
kyllingerne
lever)
gamle før slagtning
gamle
før63slagtning
Mindst
dage
Indfanges
ved
gamle
før slagtning
Dyrlægeog
veterinærkontrol
Indfanges
ved
håndkraft
Indfanges
ved
(ved
hver slagtning)
håndkraft
håndkraft
Indfanges
ved
håndkraft
Rodemateriale
Ingen
transport
Gennemsnitlig
Ingen
transport
og støvbade
(Slagtes
ved gården
(Slagtes
ved
gården
hvor
kyllingerne
lever)
1,5
timer
Ingen
transport
hvor kyllingerne lever)
(Slagtes ved gården
hvor
kyllingerneog
lever)
Dyrlæge-

Dyrlæge- og
veterinærkontrol
Dyrlæge- og
veterinærkontrol
Dyrlægeog
(ved
hver slagtning)
(ved
hver slagtning)
veterinærkontrol
veterinærkontrol
(ved hver slagtning)

(Skygge under
Siddemulighed
buske og shelters)

(ved hver slagtning)
Rodemateriale
Rodemateriale
og støvbade
og støvbade
Rodemateriale
og støvbade
Rodemateriale

(skygge under buske og shelters)

og støvbade

Ovennævnte guide gælder for 90% af Gråsten Fjerkræ's Kalkun sortiment
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Andeguide
Rugetid ca. 35 dage

Ingen transport
(Slagtes ved gården
hvor ænderne lever)

Lys og varme de første
3 - 4 uger

Tørslagtet

Friland og skov

Luftkølet / Tørkølet

100% Frilands opdræt

Ingen Foie Gras opdræt

Ingen næbog klo-klipning

Mere reelt kød

Mindst 90 dage gamle
før slagtning

Ovennævnte guide gælder for 90% af Gråsten Fjerkræ's Ande sortiment

Tlf.: 74 65

90 71

Mere velfærd • Mere kvalitet • Mere smag

Kyllingeguide
Kyllingeguide
Økologisk
Gråsten
Fjerkræ
Kyllingeguide
Rugetid
Rugetid
ca.
21 dage
ca. 21 dage

Langsomt
Langsomt
voksende
race
voksende race

Økologisk foder
Økologisk
foder
inkl. grovfoder
inkl. grovfoder

- en bid bedre!

GåseGåseguide
Guide

Rugetid
Lys
& varme
Lys
& varme
ca.
21
dage
de første
3 uger
de første 3 uger

Økologisk
foder
Pesticidfri
Pesticidfri
inkl.
grovfoder
foder og drikkevand
foder og drikkevand

Langsomt
Maks 10
voksende
race
Maks pr.
10
Rugetid
kyllinger
m2
kyllinger pr. m2

GMO-fri
Antibiotikafri
foder gamle
155
dage
Antibiotikafri

ca. xx dage

Lys & varme
Ca. 8 timers hvile
de
første
3 uger
Ca.
8 timers
hvile
(fra solnedgang
til solopgang)

(fra solnedgang til solopgang)

Lys og varme
Maks 10
de første
x uger
Dagslys
2

Langsomt
ksende race

Maks 10
llinger pr. m2

8 timers hvile

edgang til solopgang)

Indfangning
Indfanges
ved
ved
håndkraft
Antibiotikafri

Indfanges
ved
håndkraft
håndkraft

(fra solnedgang
Mindst til4solopgang)
m2

Ca.
8 timers
hvile
2
Areal
pr.4gås
Mindst
m
pr. kylling
min.
25m²
pr. kylling

Mindst
63 dage
IngenIngen
transport
Ingen
transport
gamle
førved
slagtning
(Slagtes
gården

Dagslys
Maks.
4.800
dyr
pr.
flok
Max.
dyr
dyr
pr.pr.
flokflok

Dyrlæge-ved
og
Indfanges
Dyrlæge- og
veterinærkontrol
håndkraft
veterinærkontrol
Slagtning
ml.
(ved
hver slagtning)

4800
Mindst 4 m2

Siddemulighed
Siddemulighed
pr. kylling
(Skygge
under
(Skygge
under
buske
og shelters)
buske og shelters)

Adgang til

Maks. 4.800
det
dyr
pr.fri
flok

(Skygge
under
Adgang
til
Økologisk
foder
buske og shelters)

(Slagtes
ved gården
hvor
kyllingerne
lever)
transporttid
hvor kyllingerne lever)

(ved hver slagtning)

kl. 0.00
- 5.00
Ingen
transport
Rodemateriale
(Slagtes ved gården
Rodemateriale
hvorog
kyllingerne
lever)
støvbade
og støvbade

Flokvis
dyrlæge
Dyrlægeog
veterinærkontrol
kontrol
(ved hver slagtning)
Rodemateriale
Tørslagtes
og
støvbade

inkl.
grovfoder
grovfoder

GMO-fri
Ingenfoder
kupering

af næb og klør

ys & varme
første 3 uger

Pesticidfri
Mindst 63 dage
foder
og drikkevand
Mindst
dage
gamle før63
slagtning
gamle før slagtning

kyllinger pr. m

Siddemulighed

Rugetid
a. 21 dage

ved slagtning

Dagslys
(fra solopgang
til solnedgang)
(fra solopgang til solnedgang)

(fra solopgang
solnedgang)
Maks.til4.800

Økologisk
Kyllingeguide

GMO-fri
GMO-fri
foder
foder

Luftkølet
Tørkølet

Pesticidfri
foder og drikkevand

Ovennævnte guide gælder for 90% af Gråsten Fjerkræ's Gåse sortiment
Antibiotikafri

Mindst 63 dage
gamle før slagtning
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Gråsten Fjerkræ
- en bid bedre!

Kvalitet og kontrol
Kontrol

Hvor meget kontrol er der på vort fjerkræ?
I nedenstående skema er vist, hvor meget kontrol* Gråsten Fjerkræ har, fra kyllingen kommer ud af ægget
til det sælges i butikken.

*Alle kontroller er stikprøvekontroller

•

**Fødevarestyrelsens specialkontrol •
Ved maks kontrol har vi 20 kontroller ialt.

***Ved frilands & økologisk opdræt

Garanti
Hos Gråsten Fjerkræ gør vi meget for at sikre en høj kvalitet.
Vores opdræt giver i sig selv en bedre smag og k ødstruktur, men
gennem kontrol og analyser sikrer vi også produkternes fortsatte høje standart.

Vi står inde for vores kvalitet!

Kvalitetskontrol
Niels Andersen

Bestyrelsesformand
Gunder Jensen
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Gråsten Fjerkræ
- en bid bedre!

Kvalitet og kontrol
Gråsten Fjerkræ med hovedsæde i den lille sønderjyske by
Kværs, er 100% danskejet.
Vi har specialiseret os i fjerkræ og producerer kød af særlig
høj kvalitet. Vores motto er at mere velfærd giver mere k valitet
og mere smag.
Gråsten Fjerkræ forarbejder på egen fabrik. Det betyder fuld
kontrol og dermed garanti for højeste grad af fødevaresikkerhed.
Vore biler er klassificeret efter Euronormen Euro6, der svarer til
0CO² udledning. Euro6 er obligatorisk for køretøjer, som typegodkendes fra og med 1. september 2014 og/eller indregistreres
første gang fra og med 1. januar 2015.

Gråsten Fjerkræ A/S
Kværsgade 16-18
DK-6300 Gråsten

Tel. +45 - 74 65 90 71
unghanen.dk

CVR. 26050790
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Gråsten Fjerkræ
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KOLOGISK

FJERKRÆ
Kylling - Kalkun - And - Gås
Gråsten Fjerkræ 1. udgave 2019
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