Nyt oksekødskoncept
Premium Kvier
Kvier fra jerseykøer eller køer fra stor race krydset med
kødkvægsrace kan med dette nye koncept fra Danish
Crown Beef enten sælges videre 3 måneder gammel til
en anden kvieopdrætter eller sælges som færdigfedet,
når den er minimum 18 måneder gammel.

Kontakt og spørgsmål skal ske til Ejerservice Danish Crown Beef 89 19 25 90

Fra januar 2022 har kvægbranchen besluttet, at der ikke
længere må aflives kalve efter
fødsel.
Danish Crown har en del af
løsningen på 2022-udfordringen.
Derfor har vi skabt konceptet
Premium Kvier.
Premium Kvier er et helt nyt
oksekødskoncept fra Danish
Crown. Premium kvier skabes
ved en krydsning mellem stærke
kødkvægsracer, som er kendt for
sin kraftige kødsmag og danske
malkeracer. Det skaber en helt
ny og enestående kødsmag, som
passer perfekt til de nordiske
smagsløg.
Sammen skal vi tage ansvar og
være med til at designe fremtidens oksekød.
Gennem Premium Kvier kommer
du som andelsejer til at bidrage
med vækst og flere arbejdspladser, og samtidig må udbuddet
af importeret kød vige pladsen
i køledisken til fordel for det lokalproducerede, danske oksekød.

Kvalitetskrav

Leverandør af 3 mdr. krydsningskalve

Kødkvaliteten er afgørende for vores succes, da
forbrugerne forventer samme saftige og møre
kød med en lang eftersmag af oksekød, hver
gang de køber premium kvier.

Som mælkeproducent kan du blive leverandør
af 3 mdr. kalve til en anden kvieopdrætter, som
Danish Crown har en aftale med, og som vil
færdigfede dine krydsningskvier.

Optimalt 280 kg.

De skal være færdige med at få mælk enten i
form af sødmælk eller mælkeerstatning.

Klasse min. 4

Optimal klasse 5

Farve 3-4

Optimal farve 3

Fedme 3-4

Optimal fedme 3

Danish Crown aftager 3 mdr. kalve frem til og
med 2022, da vi giver en fast kg. pris, indtil der
opstår en ny kalvenotering i DMS. Vi har sikret
afsætningen af kalve til producenter, som ønsker
at specialisere sig i denne produktion.

250-360 kg.
Alder 18-42 mdr.

Dette giver rødt dansk kvalitetskød, som skal
fortrænge minimum 10% af importeret kød.

Færdigfedede krydsningskvier

Bemærk

Som andelsejer kan du fede dine egne krydsningskvier op eller som kvieopdrætter fede
andres småkvier op til færdigfedede kvier.

Der skal underskrives kontrakt, hvor leveringsmønster pr. måned over et år fremgår, uanset
om det gælder småkalvene eller de færdigfedede
store kvier. Endvidere skal du være andelsejer.

Premium Kvier skal leve op til kødkvalitetskravene og kan afsættes med et fast tillæg i
2022/2023 på plus 3 kr./pr kg, samt den til
enhver tid gældende notering for kvier.
Der er ikke specifikke opstaldningskrav eller
arealkrav.
Premium Kvier kan nemt gå sammen med det
øvrige opdræt i perioden, da de skal fodres
restriktivt inden de færdig fedes op til slagtning.

I lighed med Dansk Kalv, og udvalget der kendes derfra, vil der blive etableret et Premium
Kvie-udvalg. Her kommer demokratiske valgte
mælkeproducents medlemmer til at sidde helt
tæt på virksomheden, hvor de følger konceptet
og giver sparring.

