Bergmark Gård ligger i byn Vallen, ca 3,5 mil söder om Skellefteå.
Här driver vi en KRAV-godkänd nötköttsuppfödning med ett 40-tal dikor.
Vår besättning består till största del av rasen Angus, känd för sin fina köttkvalitet.
Vi odlar allt foder till djuren på gården efter KRAVs regler. Djuren äter i huvudsak grovfoder
och får därför ett marmorerat kött, rikt på omega-3.
Alla djur går på bete från slutet av maj till början av oktober. Under vinterperioden
fritt i lösdrift. Korna kalvar under mars-maj och kalven diar sedan sin mor fram till
installningen i oktober, då kon naturligt sinar av inför nästa kalvning.

Vi har gårdsförsäljning och hemleverans av vårt
hängmörade, KRAV-godkända nötkött.
Stora lådan (ca. 22 kg)

Köttfärs (10kg)

Ytterlår (2kg)

Högrev (1kg)

Bogstek (1kg)

Bringa (1kg)

Rulle (1kg)

Fransyska (2kg)

Innanlår (1kg)

Rostbiff (1kg)

Ryggbiff (1kg)

Entrecôte (1kg)
Pris: 152 kr/kg

Mellanlådan (ca.15kg)

Köttfärs (8kg)

Rulle (1kg)

Fransyska (1kg)

Ytterlår (1kg)

Bogstek (1kg)

Högrev (1kg)

Rostbiff (1kg)

Innanlår (1kg)
Pris: 139 kr/kg
Välkomna att ringa!
tel. 073-098 57 38 (Andreas)

Följ oss på Facebook!

Bergmark Gård
Vallen 155
931 93 Skellefteå

(Vänd)

Lilla lådan (ca. 10kg)

Köttfärs (5kg)

Fransyska (1kg)

Ytterlår (1kg)

Bogstek (1kg)

Innanlår (1kg)

Ryggbiff (1kg)
Pris: 159 kr/kg

Gourmetlådan (ca. 3-4kg)

Filé (1-2kg)

Ryggbiff (1kg)

Entrecôte (1 kg)
Pris: 390 kr/kg
Köttfärslåda (10kg)
Pris: 990 kr.

Önskar Ni handla mindre mängd kan Ni välja ur vår lista för styckdetaljer.
Det går även bra att komponera egna lådor.

Prislista 2017

Bergmark Gård

· Inga bekämpningsmedel eller
 Köttfärs - 109 kr/kg
konstgödsel används i
 Rulle - 120 kr/kg
växtodlingen.
 Bringa - 125 kr/kg
· Djuren föds upp med miljötänk och
 Högrev - 135 kr/kg
mycket god djuromsorg.
Bogstek - 150 kr/kg
· Djuren äter i huvudsak grovfoder
 Flankstek - 199 kr/kg
vilket ger ett marmorerat kött, rikt
 Ytterlår - 175 kr/kg
på nyttiga Omega-3 fettsyror.
 Fransyska - 199 kr/kg
· Köttet levereras märkt och
 Innanlår - 235 kr/kg
vacuumförpackat.
 Rostbiff - 269 kr/kg
 Rostas - 299 kr/kg
· Hemleverans - vi kan ordna
 Ryggbiff - 369 kr/kg
hemleverans med vår kyl-/frysbil
till de flesta som önskar.
Entrecôte - 380 kr/kg
 Filé - 499 kr/kg
 Basturökt Anguskött –289 kr/kg
 Nötskav - 180 kr/kg

Stekarna styckas i bitar runt 1kg.
Färs & skav ca. 0,5 kg
Basturökt Anguskött ca. 2-4 hekto.

Vi har frysta varor på gården.
Om ni önskar andra storlekar på stekar
eller att få köttet levererat färskt
går det bra att ringa och boka
Välkomna att ringa!
från kommande leverans.
tel. 073-098 57 38 (Andreas)

