
• Salg af varmepumper
• Luft til vand/luft til luft
• Inst. og service

JEPSEN-ENTREPRISE
v/Morten Jepsen - Tlf. 4092 9526
Aut. varmepumpeinstallatør

www.jepsen-entreprise.dk

MINI VIRKSOMHED? 

= MINI REVISION = MINI REGNING 
Få styr på alt for kr. 1.200.- pr. måned  

(ved 1.200 bilag pr. år) 
Altid ajour med bogføringen 

Altid ajour med momsangivelsen 
Altid årsregnskab og selvangivelse afleveret til tiden.

Se mere på www.minirevision.dk 
Eller ring til 61 28 46 36 

Nørregade 3 · 3300 Frederiksværk . Tlf. 47 72 00 26

Minus 20% på alt i gardiner?

Nørregade 20 - Frederiksværk

Hvis du ikke kan se løsningen... besøg
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KVÆGAVL  Sig navnet: Simmen-
tal. Det er hverken navnet på 
en ost eller en østrigsk dans, 
men derimod en kvægrace, 
som er ved at vinde indpas, og 
på Holtegården i Sverkilstrup 
er simmertal-opdræt en del af 
hobbylandbruget.

Christian Holte overtog 
gården i 2007, da den tidligere 
landmand gik på pension. Før 
var gårdens produktion korn 
og grise, i dag er det et hob-
bylandbrug, samtidig med at 
Christian passer sin virksom-
hed som anlægsgartner og 
autoriseret kloakmester.

“På Holtegården har vi haft 
simmentalere siden 2007. 
Racen blev oprindeligt brugt 
både på mælk og kød. I dag er 
racen mest kendt for at vokse 
hurtigst på tværs af alle racer. 
Det er fordi køerne malker 
utroligt meget, så kalvene vir-
kelig får noget at vokse af,” for-
tæller gårdejeren, der sidste år 
anskaffede sig den store avlstyr 
Julius.

“Efter at have købt sæd fra 
både ind- og udland og haft 
mange besøg af inseminøren 
hvert år, blev det i 2014 tid til 
at få vores egen foldtyr.”

Julius vejer imponerende  
1.000 kg, og trods sin unge 
alder er han allerede blevet 
far.  

“Den første kalv efter Juli-
us kom til verden 28. januar. 
Moren kaldet Moser Gitte kla-
rede kælvningen fl ot, og en 

kalv så dagens lys. Den hedder 
Ludvig.”

Simmertalerkalve kan vok-
se temmelig hurtigt, og der er 
eksempler at de allerede efter 
et års tid kan være oppe på 
800-900 kilo.

Det er hovedsagligt tyre-
kalve eller ungkvæg på ca. 14 
måneder, der bliver slagtet, 
og Holtegården har for nylig  

fået et  parti kød hjem fra 
slagtehuset.

Fin smag
Kød fra simmentalerkvæg 
er kendt for at være mørt og 
saftigt.

Personalet i avishuset har 
prøvet nogle udskæringer til et 
interimistisk grillarrangement, 
og sentensen “Det smagte 

godt!” blev gentaget fl ere gan-
ge efter prøvesmagningen. 

Holtegården er med i Spi-
sekammer Halsnæs, som leve-
rer lokalt producerede fødeva-
rer i den gode smags tjeneste, 
og her er tyren Julius  nu med 
til at sikre de møre bøffer til 
middagsbordene. 

an

Julius i den gode smags tjeneste
Simmentaler lyder 
måske mest som 
navnet på en ost - 
men det handler 
om kvæg og lidt om 
tyren Julius

Simmentalertyren Julius er far til adskillige kalve. Her trækker Christian Holte af sted med den tonstunge kæmpe. Privat-
foto

DYREBELFÆRD  I søndags kom 
de økologiske køer på græs, 
som det er traditionen mange 
steder.

På Engmosegaard i Halsnæs 
var mange lokale taget forbi 

gården for at overvære denne 
"køernes glades forårsfest", 
hvor de fi rbenede springer og 
danser af glæde.

Fotos: Eva Hvelplund

Glade dansekøer
En fl ok tilfredse øko-køer kom på græs i 
søndags

Støt din by - køb lokalt
halsnaes.lokalavisen.dk

HANDELSLIV


