
 

Grisproducent: 

BondeBlom, Burs, Gotland, Anna och Jimmy Blom, info@bondeblom.se, 076-1926474  

Ras: 

Gris 1. 88 % Mangalitza 12 % Linderöd        Gris 2: 75 % Mangalitza 25 % Linderöd 

Kön: 

Gris 1: Gylta    Gris 2: Gylta 

Foder: 

Krossad vete & korn som bas. Mestadels eget spannmål från vår gård. Resterande lokal 
producerat spannmål från södra Gotland. 
Grönsaker från våra egna odlingar, gräs och rötter, äpplen från vår trädgård, nötter från skogen, 
hö från Burs, ensilage från Gotland och halm från vår egna gård. 

Levnadssätt 

Grisarna lever hela sina liv utomhus i skog och mark, hos oss. De bökar i skogsmark under 
senare delen av våren och sommaren, och på fält efter att vi skördat klart grönsakerna. På så sätt 
får de tillgång till nya marker flera gånger under året & utlopp för sina naturliga behov. 
De har isolerade halmade hyddor de kan sova i. De har stora områden att vistas i. & fri tillgång till 
gyttjebad under den varma årstiden. Vi vistas mycket vid våra djur, vilket ger dem ett lugnt och 
fint lynne. 

Ålder: 

Gris 1: 1 år & 4 månader 
Gris 2: 1 år & 3 månader 

Hantering till slakt: 

Vi kör dem i egen halmad djurtransport till Gårdslakteriet i Sproge. 40 min restid. Vi är med både 
vid på- och avlastningen. Då djuren är trygga med oss. 
Avlastning sker direkt till egen ströbox när de anländer dit. 

Slakteri: 

Kruse Gårdsslakteri Sproge. 
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Slaktare: 

Johan Edberg, Sproge 

Slaktdatum: 

26/4 

Slaktvikt: 

Gris 1: 104 kg 
Gris 2: 112 kg 

Nedkylning efter urtagning, delning 

Temperatur i kylrum. Fallande till 7 grader efter 24 timmar. 

Hängning hel/halv/kvartkropp 

Halvkropp 2 dygn 

Styckare: 

Alrik Lindström 

Nedskärning från hel/halv/kvartskropp 

28/4 

Nedskärning till hela kotlettrader 

Hängmörning stock: 

Datum: 28/4 - 2/5 
Temp: 2,6 grader 
Luftfuktighet: 70 %, fallande ner till 40-50 % RH 
Plats: Lammboden, Almungsgården Stånga 

Förpackningssätt: 

Inslaget i charkpapper/ vaxat papper. 

Leveransdatum: 

2/5 till Stockholm. Hos er morgonen den 3/5. 


