
  Ingredienser:

•    Steaks af tykstegsfilet fra 
skotsk højlænder.

•    Små kartofler til stegning i 
ovnen med lidt olie, salt og 
peber.

•    Kokkens Guld med balsa-
mico, tyttebær eller rør-
hatte.

•    Koldt smør eller fløde til 
sovsen.

•    Grøn salat eller grøntsager 
efter ønske.

 Tilberedning:

  Tag kødet ud af indpaknin-
gen og læg det overdækket 
på en tallerken et par timer 
inden tilberedning, hvis der 
er tid til det. Dup overfla-
den tør og pensl kødet med 
en god madolie inden det 
lægges på grillen, der skal 
være rygende varm. Grill/
steg bøfferne ca. to-tre min. 
på hver side. Krydr først 
kødet med salt og peber 
efter stegning. Lad det hvile 
i fem – seks min. tildækket 
og lunt for at opnå perfekt 
farve og mørhed.

  Kog saucen langsomt op 
under omrøring. Fonden 
kan tilsættes koldt smør 
eller fløde. Ca. 1 del sauce 
til en ½ del fløde eller en 1 
del sauce til 1/3 del smør. 
Lad saucen koge  under 
omrøring, til den ønskede 
konsistens er opnået. 

neM Mad 
til en travl 

hverdag

Af Mette Fensbo

kvalitetskød 
 lige til døren
det er nemt, det er kvalItet 
og det er sundt
Jelling Naturkød A/S er synonym med 
ordentligt kød, der har en tæt struktur, er 
fedt- og kolesterolfattigt og krogmodnet. 
Der bliver ikke gået på kompromis med 
kvaliteten. Og så er det muligt for den 
travle familie at få kødet leveret lige til  
døren.
I nøjagtig de udskæringer man ønsker  
– både til dagligretter og til fest.
”Vi kan tilbyde et sundt alternativ til junk-
food. Den moderne familie kan ved leve-
ring - som ønsket - nemt få fryseren fyldt 
med lækkert kød. Her er tale om den ægte 
vare. Kød som kommer fra fritgående 
kvæg. Det har et lavere fedtindhold, mere 
smag, man bliver mere mæt af det og det 
giver energi til kroppen,” siger marketing-
koordinator Marianne Hoff Søndergaard.
Jelling Naturkød betragter sig selv som 
en nichevirksomhed på markedet. Firmaet 
dukkede op i 2010. Dengang havde de 
egen lille besætning. I dag er firmaet flyt-
tet til Hedensted tæt på Vejle, investorer 
er gået ind i projektet og virksomheden 
har fået eget frostlager for bedre at kunne  
servicere kunderne.
Jelling Naturkød er først og fremmest 
kendte for deres oksekød af topkvalitet. 
Virksomheden sælger kød fra fire forskel-
lige typer kvæg.
Skotsk Højlændere opdrættet i Danmark,  
Dansk Galloway, født og fedet op på 
Gavnø Slot, Black Angus fra Irland og 
oksekød fra den irske leverandør Donald 
Russell – oksekødets Rolls-Royce.
”Det er hyggeligt når børnene er med 
til at lave maden, når tilberedningen af  

aftensmåltidet bliver noget man samles 
om i stedet for hurtigt at fare af sted efter 
en burger, som er kold og slatten, når den 
endelig skal spises.
Vi kan tilbyde familiepakker med kød 
af høj kvalitet. De kan f.eks. indeholde  
hakket oksekød fra skotsk højlænder med 
kun 3-6 procent fedt. Kødet kan anvendes 
til  lasagne, burritos, chili con carne og 
selvfølgelig en hakkebøf. Derudover kan 

der være pølser, 
steaks, medister 
og wokstrim-
ler. Alt sammen  
råvarer til at  
skabe et godt, 
solidt måltid. Og 

første skridt til at få en sundere hverdag.”
Der er stor fokus på dyrevelfærd hos  
Jelling Naturkød. Parolen lyder: ”Dyr er  
levende væsener og de har krav på et 
godt liv.”
”Kvægene skal have det frie liv i naturen, 
de skal ikke stresses af for lang transport-
tid til slagteriet og de bliver ikke halalslag-
tet. Det er der slet ingen grund til. Når de 
har haft det godt mens de levede, skal  
de ha’ en hurtig død. Vi kalder det  
dyrevelfærd fra bonde til bord,” slutter 
Marianne Hoff Søndergaard. 

marianne hoff søndergaard

Jelling Naturkød leverer i hele 
landet. Det sker om natten 
mellem 00.00 – 7.00. Ordren 
skal være firmaet i hænde 
min. 48 timer inden levering. 
Kødet leveres i kølekasser med 
fryseelementer og kan holde 
temperaturen i 24 timer.

Levering

Kokkens Guld – ægte restaurantsaucer
En lækker velsmagende sauce til den møre 
bøf sætter lige prikken over i’et. Hos Jelling  
Naturkød er man træt af de ofte kedelige, 
smagsløse og fabrikslavede sovse  fra super-
markedernes diske. Derfor har virksomheden 
udviklet tre forskellige saucer med navnet  
”Kokkens Guld”. De er baseret på en ren grund-
fond fremstillet af friske, danske grøntsager og  
kalvekraftben. Det er en professionel kok, der 
tilbereder saucerne i eget restaurationskøkken. 
De tre smagsvarianter er balsamico, tyttebær 
og rørhatte. Saucerne fås i bægre á 200 ml.

En anderledes julegave
Har du lyst til at give eller ønske dig en helt 
speciel julegave, er det muligt at købe et  
gavekort hos Jelling Naturkød på nøjagtigt det 
beløb, du ønsker. Gavekortet bliver sendt i en 
lille, køn æske. Modtageren kan derefter vælge 
det kød han eller hun har lyst til på firmaets 
webshop. Kødet bliver selvfølgelig leveret lige 
til døren. www.jellingnaturkod.dk  
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