
Stöd vår förening…

Köp korv och hamburgare direkt från bonden!

…och ladda

grillen!

Goda korvar och hamburgare från Stora Ekeby Kött!

Vi stödjer det lokala 
föreningslivet!
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  – Ekologiskt av 

   högsta kvalitet…

…levererat 

 hem till dig!

Stora Ekeby levererar ekologiskt kött 
av mycket hög kvalitet och säljs till 
både privatpersoner, förskolor och 
restauranger. Gården tillverkar också 
populära korvar, hamburgare och 
annan chark.

        Levereras hem till dörren                Svenska närproducerade råvaror                 Korvarna är vaccumförpackade                 Hamburgarna är styckfrysta

w w w. s t o r a e k e b y. s e

Hamburgare
100% ekologisk Stora Ekeby köttfärs
Kryddade med salt och svartpeppar.
Inga andra tillsatser.

Korvar
Alla korvar är handgjorda från egen 
tillverkning. Minst 70% kötthalt.
Gluten- och laktosfria.

Chorizo 
– kryddad med paprika, 

cayennepeppar och chili

Västerbotten
– kryddad med lagrad västerbottenost

Bratwurst
– kryddad med vitlök

Jalla Jalla 

– kryddad med färsk jalapeño

Specialwurst
– kryddad med fänkål, kummin och rödlök

Currywurst
– kryddad med curry

Frukostkorv
– klassisk tjockkorv



Tack för ditt stöd!

Stora Ekeby Säteri är beläget cirka 5 km från Strömsholm, mellan Västerås och Eskilstuna, vid 

Mälaren. På Stora Ekeby Säteri finns idag en djurbesättning på cirka 98 di-kor av köttraskorsning. För 

närvarande har vi Aberdeen Angus och Simmental-tjurar för naturlig betäckning av korna. Di-ko betyder 

att kon föder en kalv per år som sedan går med sin mamma till den är cirka 8-9 månader gammal. 

Djuren går på beten nära Mälaren från maj till oktober/november. Under stallperioden bor de i vårt nya 

lösdriftstall i stora boxar och har en ljus och stressfri miljö. Vi 

bedriver s k extensiv uppfödning, vilket betyder att djuren 

slaktas vid cirka 2 års ålder. Djuren är uppfödda på grönt gräs 

och har fri tillgång på grovfoder (hö, hösilage).

Priser

Hamburgare
8 st á 100 g 

160 kr

Korvpaket
8 st á 100 g 

160 kr

Alla priser är inkl. 12% moms


