
Et samarbejde om dyrevelfærd og velsmag

GOURMETGRISE



Med beliggenhed i Hjorthede ved Bjerringbro 
og i Hadsten driver vi to mindre økologiske 
brug, hvor avl af sortbrogede danske landrace- 
svin er en integreret del af bedriften.

Vi kan tilbyde at levere økologisk svinekød af 
meget høj kvalitet, både når det gælder smag, 
og når det gælder dyrevelfærd- og etik.

Da søerne kun får et hold smågrise, er kød 
fra vores grise, på samme måde som danske 
jordbær og nye kartofler, et sæsonprodukt. 
Smågrisene fødes i foråret, når luften er mild 
og græsset grønt, og det ferske kød sælges fra 
oktober og frem til februar.

Om vore grise
Den sortbrogede danske landracegris er en 
relativt lille gris. Grisene er robuste og sunde, 
og de besidder stadig alle grisens naturlige 
egenskaber og instinkter. Vi ser det som vores 
vigtigste opgave at sørge for, at  grisene har et 
liv, der i videst muligt omfang tilgodeser deres 
naturlige behov. 

Vore grise vokser op i mindre flokke, søerne får 
hvert år et kuld grise, og smågrisene går sam-
men med soen til den selv vænner dem fra, når 
de er omkring fire måneder gamle. Det giver 
sunde og omgængelige grise.

Vore grise lever fra fødslen og frem til slagtnin-
gen i det fri. Herved adskiller vores slagtesvin 
sig afgørende fra den almindelige økologiske 
frilandsgris, der kommer på stald, når den er 
7-8 uger gammel for at sikre en hurtig tilvækst.
 
Vore grise har ikke ring i trynen og har hele 
tiden adgang til at rode og finde føde i form af 
græsser og rødder. De er i konstant aktivitet, 
og en ny fold er det bedste de ved. Grisenes 
rodelyst og energi er kærkommen i en økol-
ogisk bedrift, da det er en effektiv måde at 
bekæmpe ukrudt, samtidigt med, at grisene 
finder føde på den måde, der er naturlig for 
dem. 

Vi vil vide, hvad vores foder indeholder, og der-
for kværner og blander vi selv foderet af dansk 
økologisk byg og hestebønner. Grisene er 
også nysgerrige, når det gælder maden, og 
de sætter pris på variation. Grisene trives med 
adgang til grovfoder af forskellig art. Kirstens 
grise får friskslået og ensileret kløver og græs, 
og Astrid og Vigges grise får hen over sæso-
nen majs, rodfrugter, grøntsager og frugt. Den 
rigtige fodersammensætning og det varierede 
foder har stor betydning for grisenes trivsel og 
kødets kvalitet.
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Om kødet   
Grisene slagtes når de er omkring seks måneder gamle. 
Det giver nogle fine delikate udskæringer. Kødet er lidt 
mørkere, og fodringen og det aktive liv i det fri giver et 
meget velsmagende produkt. Kødet er meget velegnet 
til tilberedning ved lidt lavere temperaturer. På grund af 
kødets smag og struktur egner det sig også til fremstill-
ing af pølser og charcuteri. 

Vi er først og fremmest producenter og foretrækker at 
sælge vores grise som halve og hele grise, således at I 
selv kan bestemme, hvorledes grisen skal anvendes.  
På den måde får I også mest ud af særkendet ved vores 
produkt. 

Grisene aflives på den mest skånsomme måde, og selve 
slagtningen udføres på Aidt Slagtehus.
 
Grisenes vægt på krog er 60-70 kg. 

Solgt som halve eller hele grise afhentet på Aidt 
Slagtehus vil kiloprisen være 58 kr.
 
Ønskes grisen parteret før afhentning, vil der være et 
pristillæg, der for øjeblikket er 210 kr. pr. gris.

Mod et yderligere pristillæg kan slagteriet finpartere 
og vakuumpakke kødet.

Alle priser er eksklusiv moms.



Om os
Vi er to statskontrollerede økologiske bedrifter. 
På FavnenFuld producerer Kirsten især delika-
tessekartofler og gamle kornarter. På gartneriet 
Sommergrønt producerer Vigge og Astrids et 
bredt udvalg af væksthus- og frilandsgrøntsager, 
krydderurter og frugt. 

På grisefronten samarbejder vi om avlsarbejdet 
og om indkøb af foder og afsætning. 
Vi er i løbende samtale om, hvorledes vi bedst 
tilgodeser grisenes behov og opnår den opti-
male kvalitet. 

Vi har fundet sammen, fordi vi ser ens på, hvor-
for vi er økologer. Vi laver det vi gør, fordi vi 
ikke kan lade være, og vi søger ikke de lette 
løsninger. Uanset hvad vi producerer, går vi efter 
størst mulig velsmag, og vi har et fælles mål om 
at afsætte vore produkter så lokalt som muligt. 

FavnenFuld
Kirsten Skjøde Donslund
Hjorthedevej 45
8850 Bjerringbro
Mobil: 2380 5011
kdonslund@gmail.com
aut. nr. 10838339

Sommergrønt
Vigge Sommer Madsen
Ravngårdsvej 27
8370 Hadsten
Mobil: 2331 2007
sommergroent@madsen.tdcadsl.dk
aut. nr. 13145

I kan se mere til vores bedrifter på Facebook 

@FavnenFuld

 @Sommergrønt




