
Lokalproducerat nötkött av hög kvalitet, hängmörat och 
noggrant styckat, vacuumförpackat och uppmärkt. På 
gården Ängsbacken mellan Falköping och Skara finns vi, 
Victor och Sanna sedan 10 år. Vi har en mindre 
dikobesättning där korna vanligtvis får en kalv per år. 
Kalvarna går med sina mödrar tills de är mellan 6 och 8 
månader gamla. Vill ni köpa vårt kött? Kom gärna och 
hälsa på oss på gården och se hur vi har det.

Vi tycker att det är viktigt att djuren mår bra och lever i 
en miljö där de har möjlighet att få utlopp för sina 
naturliga beteenden. Våra djur är lugna och snälla och 
föds framför allt upp på grovfoder som produceras 
hemma på gården. Detta gör att köttet från våra djur 
innehåller höga halter av nyttiga fettsyror 

Ängsbackens kött



Under sommarhalvåret går alla våra djur ute på 
bete. De flesta tjurkalvarna kastreras både för att 
köttkvaliteten påverkas positivt men också för att det 
gör att de alltid kan gå tillsammans med kvigor och 
kor. Under vintern går djuren lösa inomhus och de 
flesta kan också gå ut.

När det är dags för slakt så åker djuren en kortare 
sträcka till ett småskaligt slakteri. Där slaktas 
endast ett mindre antal djur samma dag och det 
tillsammans med den korta transporten påverkar 
köttets kvalitet positivt eftersom djuren stressas 
mindre.



Köttlådorna från Ängsbacken innehåller följande 
detaljer;

Ryggbiff, entrecote, innanlår, ytterlår, rostbiff, 
fransyska, högrev, nötrulle, bogstek, köttfärs. 
Slaktkropparna hängmöras i ungefär 10-12 dagar 
innan köttet styckas, vilket innebär att det blir extra 
mört. Köttet vacuumpackas och märks upp med 
namn och vikt. Fördelningen mellan köttbitar och 
färs är ca 50/50. Vikten på lådorna varierar något 
men ligger oftast mellan 20-29 kg. Att köpa en 
köttlåda kostar 165 kr per kilo.



Vänliga hälsningar

Sanna och Victor 

0706-615172 (Sanna)
0739-864500 (Victor)
sannavictor@gmail.com

Varmt välkomna att beställa en köttlåda

Vi levererar köttlådor till bland annat Stockholm och 
Skaraborg, ibland också till Göteborg och Skåne. Hör av 
er om ni är intresserade av att köpa en köttlåda eller om 
det är något ni undrar över. Ni är självklart välkomna att 
hälsa på oss och kossorna på gården om ni har vägarna 
förbi. Vi finns även på www.sanvic.se eller 
facebook.com/sanvicknabstrupper


