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En sortbroget julenyhed.
Julen er en særlig tid på Knuthenlund
– og ikke mindst i år, hvor vi oven i årets
juleaktiviteter kan glæde os over at have fået
flotte placeringer ved World Cheese Awards.
Hele 3 medaljer blev det til. Vi kan ikke
lade være med at være lidt stolte over at vi
igen har markeret os blandt de bedste osteproducenter i verden og vi vil glæde os til
at vise alle besøgende og venner af huset de
nye præmier. Vi håber på at se rigtig mange
af jer til julehygge her i december.
I år kan vi tilbyde lækkerier til jule- og nytårsbordet, der er lidt ud over det sædvanlige:
Man kan ikke alene vælge mellem de 3
medaljepræmierede oste. I år har vi også
vores egne flæskestege i sortimentet. De
kommer fra ’de sortbrogede danske landrace grise’ som frit går rundt på engene på
Knuthenlund. Julen begynder på landet.
Kom og bliv inspireret. Glædelig Jul!

Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80
www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk
Besøg vores gårdmejeri, mejeriudsalg & gårdbutik.
Åbningstider: Torsdag til søndag kl.11 til 17.

Skal julens flæskesteg komme
fra sortbroget landrace grise?
På Knuthenlund tilbyder vi grisekød til julehyggen fra den
sortbroget danske landracegris. Grisene går frit på Knuthenlunds enge, hvor de lever af rødder og agern, som de selv
finder i jordbunden kombineret med masser af valle fra
mejeriet. Grisene kendetegnes ved at de vokser langsomt og
ikke bliver særligt store. Dette kombineret med det gode foder
og den friske luft og motion giver nogle helt særlige smagsmæssige og kulinariske egenskaber.
I Mejeriudsalget tilbyder vi mange forskellige udskæringer
herunder også både flæskesteg og hakket flæsk.
Få en anderledes smagsoplevelse på julebordet med den
danske landrace gris.

World Cheese Award 2011
			
Årets World Cheese Award blev
			
i år afholdt i Birmingham onsdag
			
den 23. november, hvor 150
		
eksperter bedømte i alt 3.000 oste. På
Knuthenlund er vi glade for at hele 3 oste blev kåret: Jespers
nye halvfaste fåreost, som vi har valgt at kalde Stenhøjmark
efter en af de marker, hvor fårene går og græsser, blev tildelt
guldmedalje. Vores fårebrie blev præmieret med sølv og
vores hvidost i saltlage blev belønnet med bronze.
Vi glæde os til at vise alle besøgende og venner af huset de
nye præmier - og selvfølgelig kan man også smage.

Økologiske gæs og ænder
Desværre kan vi ikke i år tilbyde ferske gæs og ænder til jul.
Vi har dog stadig lidt tilbage fra sidste år på frost, som vi
tilbyder til en favorabel pris. Gæssene og ænderne sælges
for kun 115 kr pr kg.
Gæs og ænder kan reserveres på tlf. 54 71 13 80
eller info@knuthenlund.dk.

Ta´ familien med i skoven
og vælg jeres eget juletræ
Fra først i december tilbyder vi ’skov-selv’ juletræer
i Knuthenlunds skov, så ta´ familien med i skoven og vælg
jeres eget juletræ. I Mejeriudsalget kan I låne sav og få
udleveret kort over, hvor juletræerne findes. Slut eventuelt
dagen af med julehygge i Mejeriudsalgets café.

... og julehygge i Mejeriudsalget
I hele december inviterer vi til julehygge i Mejeriudsalget.
Ta´ børnene med og klip jeres egne julehjerter i caféen mens I
nyder en kop varm æblesaft med økologiske romkugler.
Vi tilbyder også økologisk te og kaffe med fåremælk mens
vi til frokost tilbyder en lækker frokosttallerken bestående
af et udvalg af vores egne oste og charcuterivarer.
Hertil serveres økologisk brød og tilbehør.

Knuthenlund Gavekasser
Mange efterspørger anderledes julegaver til jul.
På Knuthenlund har vi sammesat 2 forskellige gavekasser med
et udvalg af vores egne produkter.
Den Lille Kasse indeholder en lille Fårebrie, 2 tørrede
gedesnackpølser, 1 glas hvidost, 1 fåreyoghurt 450 g og
200 g Knuthenlund Stenhøjmark; den nye halvfaste fåreost,
som har vundet guldmedalje. Kr. 325,Den Store Gavekasse - i smukt, rustikt træ indeholder en lille fårebrie, 2 tørret gedesnackpølser, 1 glas hvidost, 1 fåreyoghurt 450 g, 1 glas
marmelade af håndplukkede vilde skovbrombær,
1 glas skovhonning og 200 g Knuthenlund
Stenhøjmark; den nye halvfaste fåreost, som har
vundet guldmedalje. Kr. 495,Begge kasser kan købes i butikken eller bestilles nu på:
info@knuthenlund.dk eller på tlf: 54 71 13 80.

Læs mere om knuthenlund på vores hjemmeside www.knuthenlund.dk
her kan du også få mere at vide om, hvem der forhandler vore
produkter i dit lokalområde.

