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Til Den Røde Blogs læsere

Sådan bestiller du:

Send din bestilling til kaluorder@kalu.dk med emnefeltet "Den Røde Blog"

Husk at inkludere hvilke varer du ønsker, antal, samt at angive dit navn og

telefonnr. Du modtager en bekræftelse pr. mail (sendes man-fre 7-15) og

betaler ved afhentning via kort eller MobilePay.

 

Afhentning på Slagtehusgade 18A, 1715, København V

 d. 22.+23. dec. kl. 12-15.



KORT OM KALU

Kalu har siden 1987 importeret og solgt kvalitetsfødevarer og

specialiteter til restauranter, detailkæder og grossister. 

Kalu ligger i Kødbyen i København. Herfra leverer og servicerer Kalu

det danske og internationale marked. Kalu henvender sig til

kvalitetsbevidste kokke, der ved at gode råvarer er basis for det

gode måltid. Kompromisløs kvalitet er Kalu's mantra - da der stilles

høje krav til den kvalitet og de råvarer der håndplukkes til kunderne. 

Hos Kalu kan købes specialiteter som fransk fjerkræ, lam, vildt,

specialkød, charcuteri, trøfler, olier og eddiker samt gård- og

mejerioste m.m.

For spørgsmål, ring til os på tlf. 33 24 12 22

Spændende fødevarer fra hele verden

Foto: Maria Charlotte/marialottes.dk



En helstegt krondyrryg vil imponere dine gæster, men ryggen kan også

skæres ud i møre, lækre koteletter, der får mundvandet til at drive, når

de serveres med årstidens tilbehør af svampe, rodfrugter, nødder og

frugt. 

Smagen kan variere afhængigt af dyrets føde, men er generelt mildere

end meget andet dyrevildt. De lever af græsser, lyng, bark og granskud,

men spiser også gerne korn og andre afgrøder. 

DANSK KRONDYRRYG
Produktinfo:

3 – 5 kg pr. stk.

Pris: 275 kr./stk.

Foto: Columbus Leth/Klosterheden



Den gule berberiand er meget saftig og knapt så fed som en

almindelig landand. Kødet og skindet er mørkere end hos almindelige

berberiænder og har et gyldent skær, der skyldes et særligt gen hos

den gule race. Fuglen har et fyldigt bryst, muskuløse lår og en lækker

andesmag. Det franske firma Palmi d’Or i Bourgogne producerer den

gule berberiand med fokus på dyrevelfærd og lækker smag. 

Berberiænderne går i store andehuse med strøelse af træflis. De får

naturligt dagslys gennem andehusets vinduer, og om natten er der

mørke og ro, så ænderne kan få deres skønhedssøvn. Efter seks uger

får ænderne adgang til en overdækket gårdhave med frisk luft,

strøelse, friskt vand og ændernes 100 % vegetabilske, GMO-fri foder af

korn og majs. Berberiænderne tørslagtes efter 14 uger. 

GUL BERBERIAND CANARD
Produktinfo:

3 – 3,5 kg pr. stk.

Pris: 240 kr./stk.



Det franske firma Palmi d’Or i Bourgogne har speciale i produktion af

Bresse- og Bourgognefjerkræ. Canard Dombes de la Perle Effilé er en

han-and af racen berberi, der udelukkende er opdrættet i området

Dombes, som ligger mellem Bresse og Bourgogne. 

Anden lever i mindst 84 dage og vokser sig stor og stærk. Den lever på

frisk strøelse i rummelige, lyse væksthuse og har adgang til frisk vand

og GMO-frit majs og korn.  Canard Dombes er effilé, hvilket vil sige at

hoved og indmad er intakt, så det kan bruges til at skabe en perle af

en juleaftensand.

AND CANARD DOMBES EFFILÈ
Produktinfo:

3,5 -4,0 kg pr. stk.

Pris: 295 kr./stk



AND CANETTE DOMBES EFFILÈ
Produktinfo:

2-2,4 kg pr. stk.

Pris: 155 kr./stk.

Palmi d'Or leverer denne delikate berbericanette fra Dombes med

hoved og indmad, super velegnet til at lave den perfekte andesauce.


