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NATURKØD ER ET HIT I 
ONLINE SLAGTERBUTIK
Jelling Naturkød A/S, der ligger på Odinsvej 21 i Hedensted, sælger naturkød på internettet 
– og har kunder over hele Danmark. Kødet er fra dyr, der græsser ude i naturen hele året. 
Dyrevelfærd er i højsædet i firmaet, der også tilbyder kød fra økologiske grise, lam og se-
nest desuden fra bison.

-Vi sælger ikke kun et stykke kød. Vi sælger 
også en historie. Og vi sælger dyrevelfærd. 
Det er virkelig vigtigt for os, at alt det kød, vi 
sælger, er fra dyr, der har gået ude hele året. 
Derude har de mæsket sig med græs, urter, 
blade og skud fra træer og buske – og de har 
haft et godt liv derude. Deres levevis har stor 
betydning for, hvor mørt og velsmagende kødet 
bliver, når det senere lander på spisebordet, 
siger Marianne Hoff Søndergaard, medejer af 
Jelling Naturkød A/S, hvor hun har ansvaret for 
salg og marketing.
Jelling Naturkød A/S blev etableret fore fire 
år siden af en landmand på Jelling-egnen, der 

havde en besætning af Skotsk Højlandskvæg. 
Han oprettede en webshop, og begyndte at 
sælge kødet til kunder i Jelling og Vejle – samt 
Kolding og Horsens. I juli 2012 solgte han til 
investeringsfirmaet NUCO Invest, der ejes af 
Lars Skou og René Kildsgaard. Jelling Naturkød 
A/S beskæftiger i dag tre medarbejdere med 
salgs- og marketingchef Marianne Hoff Sønder-
gaard og Christian Hartvig Martinsen, ind-
købschef og uddannet slagter, som medejere. 
Jelling Naturkød A/S etablerede sig i december 
2012 på den nuværende adresse i Hedensted 
som nabo til NUCO Invest.  
-Vi ændrede hurtigt det oprindelige koncept, 

og udvidede sortimentet med Galloway kød-
kvæg fra Gavnø Slot. Det er også et fantastisk 
dyr, der går ude i naturen hele året. Galloway er 
større end Skotsk Højlandskvæg, som godt kan 
være meget små. De æder alt, hvad der lige 
er på den mark, inkl. træer og grene. Efterføl-
gende er vi blevet ene-importør af kød fra John 
Stone i Irland, som er et absolut top-produkt, 
siger Marianne Hoff Søndergaard.
-Kødet fra John Stone er krog-modnet på ben i 
21 dage, og Skotsk Højlandskvæg og Galloway 
i 17 dage. Længden afhænger af hvor meget 
man får ud af en længere krog-modning, og hos 
John Stone har man altså fundet frem til 21 

Hvem er Jelling Naturkød? 
Vi sælger via vores webshop www.jellingnatur-
kod.dk kvalitetskød fra naturkvæg, økologiske 
grise, bison, lam og kalv til private forbrugere.

Hvorfor skal jeg vælge at købe mit kød hos 
Jelling Naturkød?
Vi har stort fokus på dyrevelfærd og høj 
kvalitet.  Vi ønsker at vores kunder har en god 
smagsoplevelse hver gang. Det er dyrevelfærd 
der kan smages - og så leverer vi lige til din dør.

Hvorfor giver høj dyrevelfærd kødet en bedre 
smag?
Dyr som lever i det fri, lever et liv uden stress 
og antibiotika. De spiser af naturens eget 
spisekammer, hvilket giver kødet smag og den 
daglige motion giver kødet en tættere struktur 
og dermed mørhed. Derudover krogmodner vi 
det også på ben i optil 21 dage.

Hvorfor krogmodner I oksekødet i optil 21 
dage og ikke kun 3 dage?
Vi krogmodner på ben i optil 21 dage for at 

give kødet perfekt mørhed og smag. Den egen-
tlige modningsproces påbegyndes først efter 
nedkølingen af kødet som tager 2-3 dage.  

Kan jeg få levering til døren?
Ja, hver tirsdag og torsdag mellem 8-16

Hvordan kan varerne holde sig under leve-
ring?
Leveres i flamingokasse med fryseelementer

Hvad koster levering?
Fragtfrit ved køb over kr. 500,- ellers kr. 49,-

Kan jeg selv afhente mine varer?
Ja, på Odinsvej 21 i Hedensted man-torsdag kl. 
8-16 og fredag kl. 8-14

Kan jeg ringe og få vejledning om kødet og 
stegningen?
Ja, det kan du på tlf. 30 38 13 14. Vi vedlægger 
også stegevejledninger til dine varer.

dage som det perfekte for det irske kød. John 
Stone udvælger dyrene specielt efter vægt og 
størrelse, og i firmaets nærområde. Han vælger 
kød fra flere kødkvægsracer – f.eks. Black 
Angus og Hereford. Kriteriet er hver gang den 
rigtige fedt-marmorering, størrelse og vægt. 
-Og efter slagtningen krog-modnes kødet så på 
benene i 21 dage, hvor det opnår mørhed og 
smag. Under hele modningsprocessen danner 
kødet en mørk hård og tør skorpe på overfla-
den, og det skæres naturligvis fra. Tilbage er 
der så kun regulært, mørt og smagfuldt kød. Al 
væde, som ellers normalt ligger i en vaku-
umpose med kød i supermarkedet, er ganske 
enkelt fordampet under krog-modningen. 
Hos os betaler man altså ikke for overflødig 
væde – hos os betaler man kun for et stykke 
regulært kød fra dyr, der har haft et godt liv 
ude i naturen året rundt, siger Marianne Hoff 
Søndergaard, Jelling Naturkød A/S.  

Prisen er som hos den lokale slagter
Hver uge sender firmaet mellem 500 og 600 
pakker med dansk og irsk oksekød ud til kun-
der i hele landet. Fælles for dem er, at de ikke 
er ligeglade med hvad de sætter tænderne i, at 
de kan være sikre på, at kølekassen indeholder 
præcis den vare, de har bestilt og betalt for. 
-Og sådan skal det også være, siger Marianne 
Hoff Søndergaard. -Som webshop, altså som 
online slagterbutik, skal vi til enhver tid kunne 
levere den kvalitet og service, vore kunder 
forventer. Kunderne kan shoppe rundt og 
købe bøffer, steaks, culottestege, entrecotes, 

medaljoner, mørbrader, fileter, højreb og andre 
lækkerier. Vi tjekker alt kød inden vi sender kø-
lekasserne afsted. Og hvis der f.eks. skal være 
2,4 kilo, sender vi ikke pakken, hvis der kun er 
2,3 kilo. Så sender vi hellere 2,5 eller 2,6 kilo. 
Vi kontrollerer simpelthen alt, og vi går på intet 
tidspunkt på kompromis med kvaliteten, siger 
hun.
Prisen for kød fra Jelling Naturkød A/S, uanset 
det er oksekød, økologisk grisekød, lam eller 
bison, svarer til prisen hos den lokale slagter. 
Den typiske kunde er i aldersgruppen 35-50 
år, og bor på Sjælland, men jyderne er også be-
gyndt at få øjnene op for Jelling Naturkød A/S. 
Firmaet har valgt at ”blotte sig” på Trustpilot, 
hvor kunderne kan komme med ros eller ris. 
Og tilbagemeldingerne er særdeles positive: 
282 kunder har skrevet om deres oplevelse, og 
Jelling Naturkød har opnået 9,4 points ud af 10 
mulige.
Alt kød fra danske dyr er slagtet på Stensved 
Slagtehus, Sjælland. Dette fordi indehaveren, 
René Knudsen, har forstået firmaets ideologi 
og ufravigelige krav til topkvalitet. Alt kødet 
fra Irland er fersk, og det fryses ind i Lund ved 
Horsens efter at Christian Hartvig Martinsen 
har kontrolleret det. Og alt kød, uanset det er 
dansk eller fra Irland, bliver kontrolleret én 
gang mere – altså igen! Nemlig hos Jelling Na-
turkød A/S i Hedensted, hvor det også pakkes 
i kølekasser og distribueres til kunderne over 
hele Danmark.

FAKTA


