HOLMA
Foto: Tore Hagman & Åke Carlsson

1 km bort. På gården finns husdjur av
olika slag. Vi ger också uppslag för dagsutflykter i omgivningen.
För dig som är intresserad av att ”Bo
på lantgård”. Kontakta: Eva Starck på
tel: 0322 – 63 10 08 eller 070 - 51 56 625.
E-post: eva.starck@home.se

GÅRDSBUTIK

Catering

Kombinera besök i bygden med
”Bo på lantgård” året runt
Stuga eller rum kan bokas alla tider på
året på familjens andra gård Högängen,

Välkommen till Holma gårdsbutik !
Vi har öppet to 16.00–18.00,
fr 10.00–18.00, lö 10.00–14.00
de två sista veckorna i månaden
eller enligt överenskommelse.
Anette Starck o Christer Stranne.
Holma gårdsbutik, Holmafallet 1553
441 92 Alingsås
Tel. 0322-631128
E-post: holma.gardsbutik@home.se

Rydins Tryckeri AB, Nossebro, 2005

Måltider för fest och vardag. Beställning
minst 14 dagar före planerat evenemang.
Exempel : Fat med olika sorters skuret
kött – rökt rådjursstek eller fårfiol på
grönsaksbädd – med gårdens goda potatisgratäng. Färdiglagad portionsmat – köttgrytor, pajer, soppor, gratänger, m.m.
Finns alltid i fryslager.

Gård med KRAV-jordbruk.
Får och nöt betar raviner och hagmarker.
Belägen 5 km norr om Alingsås. Skylt vid väg 1890.

All slakt sker på godkänt slakteri. Vi har
egen kyltransport och godkända lokaler
för styckning och förvaring samt vana att
stycka och förädla slaktkroppar.
Visst sortiment förädlas hos Erikssons
Chark i Nossebro, t.ex. rökt viltkött, fårfioler, salami, fårkorv, älgkorv och egen
grillkorv. Samtliga korvar har hög köttandel.
Köp helt styckat lamm från gårdsgruppen ”Mjörnbygdens lamm”, en förening av gårdar kring sjön Mjörn.
Styckning helt efter kundens önskemål.
Leverans augusti-november.

Holma gårdsbutik
Vår gård är belägen 5 km norr om
Alingsås. Mellan Holmafallen och
Säveån betar får och nötkreatur raviner
och hagmarker. Till gården hör skogsmark upp mot Rödeneplatån med god
viltstam. Vårt jordbruk är KRAV-certifierat sedan början av 90-talet.

Viktigt med betande djur

Betesmarkskött
Vi har inriktat oss på välhängt, höstslaktat kött framtaget med etiska krav
från egna betesdjur. Djuren är av SRBoch fjällkorras, lammen från gotlands-,
leicester- finullsfår.
Vi styckar och förädlar dessutom 200300 höstlamm från gårdsgruppen
Mjörnbygdens lamm.
Oftast finns tillgång på köttdetaljer av
älg, dovhjort och rådjur från traktens
skogar. Vi tar emot djur för legostyckning och i gårdsbutiken säljer vi också
inköpt kött av nöt, lamm och gris.

KRAV-odlade vegetabilier
På gården har vi också egna odlingar av
potatis, morötter, lök, m.m.
Andra KRAV-varor är t.ex. mjöl.
Vi säljer också produkter från andra
gårdar – kryddor, honung, m.m.

Du som köper betesmarkskött
bevarar traktens öppna landskap
och biologiska mångfald !
Betesdjur är grunden för att bevara
värdefullt öppet kulturlandskap. En
stor del av våra vilda växter och
djur är beroende av naturbetesmarker. Varje gång vi äter kött framtagit på sådan mark, bidrar vi till att
bibehålla artrika miljöer.
Vi på Holma gård strävar efter
god djurhållning på alla nivåer.
Detta återspeglas i köttkvalitén.
Se vår broschyr ”Nyttigare kött –
rikare landskap”

