
ANNONCE

”Vi ønsker at gi’ folk mulighed for at spise 
ordentligt kød. Det vil sige rødt kød, der har 
en tæt struktur, er fedt- og kolesterolfattigt og 
krogmodnet,” siger salgs- og marketingkoor-
dinator Marianne Hoff Søndergaard.
Jelling Naturkød dukkede op på markedet 
i 2010. Dengang havde de egen lille besæt-
ning. Nu er firmaet flyttet til Hedensted tæt på 
Vejle, investorer er gået ind i projektet og virk-
somheden har fået eget frostlager for bedre at 
kunne servicere kunderne.
At behandle dyr med respekt og sikre de-
res velfærd, prioriteres meget højt af Jelling  
Naturkød og har på samme tid markant betyd-
ning for det kød, vi efterfølgende skal spise.
Marianne Hoff Søndergaard: ”Dyr er levende 
væsener og de har krav på et godt liv. Skotsk 
højlandskvæg foretrækker at gå ude i flok hele 
året. De kræver lidt læ for vinden og et skyg-
gefuldt sted på de varmeste sommerdage. 
Men kan leve på magre jorde med krat og bu-
ske, da de stort set æder alt. På den måde 
kan de også være gode for miljøet, idet de er 
med til at holde væksten nede. Med sådanne 
livsbetingelser trives dyrene, i modsætning til 
hvis de blev placeret tætpakket i en stald.”
Og det er netop det frie liv i naturen og dyre-

nes veltilpashed  kombineret med traditionel 
slagtning ikke langt fra hvor de går og græs-
ser, der sikrer kødets smag og høje kvalitet. 
Kvæget bliver ikke stresset af for lang trans-
porttid til slagteriet.  
For Jelling Naturkød handler det ikke om 
i ekspresfart at vokse sig større og større. 
Holdningen er at deres udvikling skal være 
en sjov proces. Og aller væsentligst skal den 
høje kvalitet til enhver tid bevares. Det samme 
gælder det gode samarbejde med leverandø-
rer og den optimale kundeservice.
”Det skal være kundernes positive oplevelser, 
der stille og roligt sætter mere og mere gang 
i det hele. Mund til mund metoden er nu en 
gang én af de bedste anbefalinger man kan 
få. Vi sætter højt at være i kontakt med vores 
kunder og skabe en god tillid til dem. Det kræ-
ver tillid at købe dyrt kød.
Vi sørger for punktlig levering og med fla-
mingopakken følger et kort med navnet på 
vedkommende, der har pakket kødet. Det 
skal være en helhedsoplevelse at købe kød 
hos os. Når kunderne åbner kassen skal de 
tænke: Sikken en gave,” slutter Marianne Hoff 
Søndergaard. 

Kødet  

Super kødkvalitet, dyrevelfærd og kundeservice i 
top er de tre ben virksomheden Jelling Naturkød 
A/S hviler urokkeligt på. Den ser sig selv som en 
nichevirksomhed, der på ingen måde vil gå på kom-
promis med kvaliteten. 

Af Mette Fensbo

Marianne Hoff Søndergaard

SKAL  
OPLEVES  
SOM  
EN GAVE

 •  SKOTSKE HØJLÆNDERE opdrættet i Danmark. De kan 
leve ude året rundt i al slags vejr på grund af deres tykke 
hårlag, som isolerer mod kulde og regn. De lever af græs, 
buske og det de kan finde på marken. I vinterhalvåret får de 
ekstra hø. Kødet bliver krogmodnet op til 14 dage. Det har et 
lavt fedt- og kolesterolindhold. Strukturen er tæt og svindet 
minimalt ved tilberedning.

•  DANSK GALLOWAY kvæg er født på Gavnø Slot og fedet 
op på slottets salte strandenge, hvor de kan mæske sig med 
græs og urter, hvilket er baggrunden for den gode smag og 
høje kvalitet. Racen er hårdfør og nøjsom og går også ude 
hele året. Kødet er indlejret i en fedtmarmorering og krog-
modnet op til 14 dage.

•  BLACK ANGUS oksekød fra Irland er verdenskendt for 
smag, mørhed og saftighed. Dyrene får en 100 procent 
naturlig græsbaseret kost. Traditionelle slagteriteknikker 
allieret med en stringent nedkøling, håndtering og modning 
resulterer i et præmium produkt.

•  DONALD RUSSELL oksekød er indbegrebet af topkvalitet. 
Den irske leverandør har stor fokus på dyrevelfærd. Kvæget 
lever på græs hovedparten af deres liv. Kødet bliver krog-
modnet op til 21 dage i tempereret kølerum. Dyrene og 
udskæringerne er omhyggeligt udvalgt for at sikre konstant 
fantastisk kvalitet.

KVALITETS OKSEKØD
Jelling Naturkød er først og fremmest kendte for 
deres oksekød af topkvalitet. Virksomheden sæl-
ger kød fra fire forskellige typer kvæg:

GRILLET SUPER BØF FRA DONALD RUSSELL
Tag kødet ud af indpakningen og læg det overdækket 
på en tallerken et par timer inden tilberedning. Dup 
overfladen tør og pensl kødet med en god madolie 
inden det lægges på en rygende varm grill. Steaks på 
300 g. skal grilles ca. tre min. på hver side. Er der 
tale om tournedos skal de ha’ ca. fire-fem min. pr. 
side. Krydr kødet efter stegning. Lad det derefter stå 
tildækket i fem-seks min. for at opnå perfekt farve og 
mørhed. 

LEVERING: Jelling Naturkød leverer i hele landet. Det 
sker om natten mellem 00.00 – 07.00. Ordren skal være 
firmaet i hænde min. 48 timer inden levering. Kødet leve-
res i kølekasser med fryseelementer og kan holde tempe-
raturen i 24 timer.


