Besøg en besætning
Skotsk højlandskvæg i særklasse
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På Fællinggaard har vi haft skotsk Højlandskvægsiden sidst i
90´erne. Flokken er vokset og tæller nu ca. 70 dyr. Hos os er
de naturplejere. De afgræsser Kildemosen, et naturområde
på ca. 35 ha, hvor de går ude hele året.
I vores gårdbutik finder man det lækre kød, men også et fint
udvalg af snaps, sennep, chokolade, værtindegaver, lys og
meget mere.
Fællinggaard
Pia og Svend Nielsen - Ny Vestergade 70, 5672 Broby

Kvægsafari
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Kom med på Kvægsafari og se Sybergkvæget og
deres dejlige kalve. Vores omkring 100 Skotske Højlandskvæg tager sig af naturplejen i og
omkring Sybergland, nord for Kerteminde. Her spiller
de en vigtig rolle i genskabelsen og bevaringen af de
lysåbne enge med et rigt dyre- og planteliv. Vores skønne dyr ender ud i kvalitetskød ud over det sædvanlige til
forbrugere, der ser dyrevelfærd og den gode smag som
altafgørende.
I vores pop-up cafe kan du købe grillpølser og burgere, selvfølgelig med kød fra Sybergkvæg, samt kaffe, te og kage.
Gommesen - Syberg Kødkvæg
Peter og Lene - Tårup Bygade 34, 5370 Mesinge

Oplev Dexter kvæget
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Kom og oplev 20 fantastiske Dexterdyr. Dexter kvæget
stammer oprindeligt fra det keltiske Irland. Det
er en af de ældste kvægracer i verden og en
af de mindste. Vi har haft Dexter i 25 år
og udstiller på Det Fynske Dyrskue.
Tove og Kaj Christiansen Holmevej 54, 5471 Søndersø

Mød Perle - en skotsk højlandskvie
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Det hele startede med, at vi anskaffede et par kalve til at
holde vores store landhave lidt nede, men kærligheden
til den smukke skotske kvægrace har fået besætningen til
at stige støt til i dag 90 skotske højlandskvæg, heribalndt
Perle, som gerne vil nusses og klappes. Vi har derudover
også 25 Gallowaykvæg gående ved Klintholm.

Welsh Black vil kløes på ryggen 7
Kom og besøg vores sorte køer af racen
Welsh Black. De er meget skikkelige og
vil gerne kløes på ryggen. Vi viser rundt
blandt køerne på engen ned til Sallinge Å.

I vores gårdbutik kan du købe et stort udvalg af udskæringer af lækkert velsmagende kød fra vores dyr.

Vi byder på kaffe og kage, og vi sælger
grillpølser med brød. Vores gårdbutik vil
være åben på dagen, så du har mulighed for at
købe lækkert oksekød med hjem.

Tingstedgaard
Jan Toftegaard - Glorupvej 16, 5853 Ørbæk

Holmelund Kødkvæg
Jesper og Trine - Gestelevlundevej 31, 5750 Ringe

Sund jord - sunde planter sunde dyr - sundt kød 5

Oplev de Skotske Højlandskvæg og holistiske,
biodynamiske, græsfodrede høns leve sammen
på marken hos Labøllegaard – en lille naturskøn
ejendom, hvor kvæget græsser hele året rundt.
Vores kvæg er 100% græsfodrede, dermed opnås de
gode aminosyrer og omega-3 fedtsyre. Når det er slagtetid, skydes de på marken - ingen stress, køres til slagter
og krogmodnes i 23 dage, vakuumpakkes og fryses straks.
I vores Gårdbutik kan du købe mange spændende udskæringer og flere Gluten-og laktosefri produkter fra vores dyr.
Labøllegaard Biodynamisk landbrug
Labøllevej 21, 5471 Søndersø, tlf. 2424 0084

Hereford og Angus lever sammen 6

Vi er en udearbejdende familie med to store børn. Vi bor
på et nedlagt landbrug og lejer vores græsfolde. Vi
startede i 2011 med de 2 første Herefordkvier. Det
er siden hen blevet til pt. 5 Herefordkøer og 5
kalve. Derudover har vi 4 Anguskøer. Vi glæder
os til, at du har lyst til at komme og se vores
dyr og få en snak om kvæghold.
Hereford by Brems
Klaus Brems - Lindvedvej 36, 5260 Odense S

Helt tæt på Hereford
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Kom og se Herefordkvæget på tætteste hold. Vi har 5-6
køer plus opdræt. Vores dyr går på græs hele sommeren
og har i vinterhalvåret mulighed for at være ude eller
inde efter eget behov. Vi har drevet ejendommen siden
1995 ved siden af vores fuldtidsjobs. Vi holder af at udstille vores flotte dyr på dyrskue.
I vores gårdbutik Trekløver fås herefordkød
samt pålæg og pølser af høj kvalitet.
B.I. Hereford
Aase Ingerslev og Keld Balle Vestergade 39, 5672 Broby

Mandix Hereford
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Mandix Hereford, Danmarks højst
kårede Hereford besætning åbner
dørene. Vi har avlet Hereford i over 30 år,
og vi har på nuværende tidspunkt en besætning på 20 dyr, som vi glæder os til at vise frem.
Hereforddyrene er vores store interesse, og vi deler
den gerne med andre. Vi er aktive udstillere og
deltager på de diverse skuer, samt engageret i
foreningsarbejde.
Mandix Hereford
Mette og Kaj Jespersen Ubberudvej 99 5491 Blommenslyst
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Kødkvægsavlere på Fyn viser
dyrerne frem søndag den 26. maj.
Tag ud og oplev de store dyr på
nært hold og få en ko-snak.
DLG ANBEFALER
BEEFKALV MAXI
– Til ammekvæg og kalve
Vil du høre mere, kontakt
din lokale DLG-konsulent
eller ring på tlf. 3368 5100
www.dlg.dk

