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Vers lamsvlees van Schaapskudde Eerde - bestel of reserveer voor de 2016
slacht

From: Erica van de Stadt <erica@schaapskudde-eerde.nl>  (SKE)
To: jvl@schaapskudde-eerde.nl
Date: 2016-02-18 12:14

 

Beste "lamsvleesliefhebbers",

Wij hebben u afgelopen jaren eens op onze "lamsvlees liefhebbers lijst"
mogen plaatsen en sturen u daarom  bericht dat er momenteel weer vers
lamsvlees besteld kan worden.

Dit jaar zal er vermoedelijke een(1) slacht plaastvinden. De exacte
datum wordt ingepland zodra we de reserveringen binnen hebben en zal op
zijn vroegst de laatste week februari(wk8) zijn en op zijn laatst half
maart(wk11).

RESERVEREN

We ontvangen uw reservering(aantal HEEL of HALF lam) graag voor vrijdag
26 februari.
Bel: T 0653459068 of Mail: E. erica@schaapskudde-eerde.nl

Ons aanbod is beperkt. Als de vraag het aanbod overstijgt dan verwerken
we de reserveringen in volgorde van binnenkomst. 
Bij overgrote belangstelling  zullen we, indien mogelijk, verdere
slachtdatums organiseren en u hierover uiteraard berichten.

Heeft u al een reservering bij ons gedaan voor deze slacht, dan staat
die al genoteerd en nemen wij contact met u op over de versnijding en
afhaaldag.

SLACHTHUIS VERANDERDING

Het kleinschalige slachthuis waar we jarenlang mee hebben samengewerkt
is afgelopen jaar overgenomen. Het is nog steeds kleinschalig maar er
waait wel een andere wind. Niet meer zo "ambachtelijk en zo gemoedelijk"
als toen ik nog samenwerkte bij het versnijden met de enige werknemer.
Na jaren samenwerken waren we helemaal op elkaar ingespeeld en lukte het
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(meestal) om elk lam naar individuele klantwens af te leveren. 

Nu kan ik er niet meer met mijn neus bovenop staan en moeten de
medewerkers dus zelfstandig vanaf de versnijdingsbeschrijvingen werken.
Om dit toch enigzins efficient te laten verlopen(en de versnijkosten
binnen de perken te houden) hebben we er voor gekozen om het aantal
mogeljke versnijdingswijzen in te perken. Hieronder staan de
verschillende opties, en in de bijlagen vindt u elke versnijding nog
eens in detail geillustreerd.

VERSNIJDINGEN voor slacht 2016
A:  karkas in zijn geheel
B: "primal cut"
C1: bouten heel- rest pankaar porties.
C2: bouten heel, schouders heel - rest pankaar porties.
C3: bouten heel, schouders heel, zadel heel - rest pankaar porties.
D:  alles pankaar kleine porties

PRIJS
De kg karkas prijs is: 11 euro(incl 6 % BTW).
De snitkosten zijn:
A:  0 euro
B:  0 euro
C1: 25 euro
C2: 22 euro
C3: 20 euro
D:  30 euro

Het verwachtte karkasgewicht(bij heel lam) is ca. 20 kg, zie ook flyer.
Meestal past dat in twee laden van een vriezer.

==========  VERDER NIEUWS ===========

DIEPVRIESPAKKETTEN ook thuis te bezorgen)

Tenslottte wil ik u graag wijzen op de website van het project:
MeatYourOwn https://www.meatyourown.nl/
Schaapskudde Eerde doet mee aan de pilot van dit project van EZ waardoor
het nu voor onze klanten mogelijk is om online lamsvlees
diepvriespakketten te bestellen en die THUIS TE LATEN BEZORGEN. (zolang
de voorraad strekt!)
Let wel: dit betreft dus niet het verse vlees van de aankomende slacht,
maar bestaande pakketten van voorgaande slacht! Op dit moment zijn er 3
typen pakketten beschikbaar.

DE FLYER IN DE BIJLAGE

In de bijlage vindt u onze flyer waarop u meer kunt lezen over onze
lammeren en over onze diepvriespakketten via MeatYourOwn.

Met vriendelijke groet,

Erica vd Stadt

-- 
Erica van de Stadt
www.schaapskudde-eerde.nl
T. 0653459068
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