Lammkött
från
Broby
Nu har Idas lamm vuxit sig stora på bete hela våren, sommaren och hösten. De kommer gå på slakt på Torsdag, 29/10 i Skara.
Vi kommer ha ca 4-6 lådor över till försäljning.
Begränsat antal, så först till kvarn!
Om man önskar kan man beställa en hel eller en halv låda med vacumförpackat
styckat kött och färs, redo för frysen.
Pris är 120 kr/kg. En hel låda brukar väga mellan ca 15-20 kg.
De som köper lammkött, kan få köpa ett lammskinn till rabatterat pris, 1000 kr. Ordinarie pris är 1500kr. Finns Vita och svart/bruna. Fjolårets lamm. Mycket fina, och
tjocka. Tvättbara. Perfekt till barn!
Du som vill beställa en köttlåda och eventuellt ett skinn hör av er till Ida
senast den 2/11-2015.
På: idascafe@outlook.com eller på 0705452018, svarar jag inte, skicka ett sms
eller ring up igen senare.
Betalning av köttlådor sker kontant eller via swisch. Skinnen går att betala kontant
eller med kort. Betalning görs på plats samma dag som avhämtning sker. Hämtning
sker på Idas Café i Broby skola.
Vi meddelar er tid och dag när hämtning kan ske. Men det brukar ta ca en vecka på
slakteriet innan man kan hämta köttet.
Lammen har vuxit upp i en fin miljö. De har gått på lösdrift till en början, och sedan
på bete i stora fina hagar tillsammans med tackorna. De är uppväxta i stor flock. Fri
tillgång på färskt vatten, saltsten och mineraler. De har inte blivit behandlade med
läkemedel i onödan. De har levt ett stressfritt liv. Jag är med från början till slut, och
ser till att de har de bra. De har inte åkt några onödiga transporter, utan har levt i
Broby hela tiden. Köttet håller därför en mycket god kvalité och är närproducerat.
Lammen är av rasen finull/ texel.
Välkomna med frågor eller lägg en beställning!

