
Gildir frá 12 sept.2018
Sögun skrokka 

Skrokkar úr Fjallalambsbirgðum 829,5 pr.skrokk

8021 Sögun skrokka úr eigin birgðum
1/11 - 31/12 2018 929 pr.skrokk
1/01 - 28/02 2019 1034 -
1/03 - 31/03 2019 1139 -
1/04 - 30/04 2019 1244 -
1/05 - 31/05 2019 1328 -
1/06 - 30/06 2019 1412 -
1/07 - 31/07 2019 1496 -
1/08 - 31/08 2019 1580 -
1/09 - 30/09 2019 1664 -

Ekki verður afgreitt eða sagað kjöt úr eigin birgðum fyrr en eftir 1.november.

ATH. Innifalið í sögunargjaldi á eigin birgðum eru umbúðir og geymslugjöld.

Reyking

8008 Reyking á kíló 192 pr.kg

8007 Reyking á parti (lamb) 662 pr.stk (lamb)

8038 Reyking á parti (vet+fullorðið) 891 pr.stk (rollur)

Úrbeining

8025 Úrbeining og pökkun  pr.part 941 pr.stk

8026 Úrbeining & frágangur 277 pr.kg
8023 Hökkun 318 kr/part
8024 Pæklun 643 kr/part
8026 Kryddun + pökkun+sögun 388 pr/part

Slátrun á heimtöku

Fjallalambs-birgðir lömb. 195 pr.kg

Eigin birgðir, lömb 242 pr.kg

Fjallalambs-birgðir VG og FO 3.923 Pr.skrokk

Eigin birgðir veturg+fullorðið 4.602 Pr.skrokk

Ekki er hægt að breyta í heimtöku í eigin birgðum eftir slátrun.
Ath: Innifalið í sláturkostnaði er frysting og umsýsla ásamt 7 parta sögun.

Verðlisti fyrir slátur og skrokka

Heilslátur og keppir * 1160 pr.stk

A & S-skrokkar * 780 pr.kg

A & S-skrokkar sagaðir * 850 pr.kg

Svið og innmatur *

*) eru á heildsöluverði til bænda

** aðrar afurðir Fjallalambs eru á smásöluverði

Annað

Til athugunar fyrir innleggjendur.

Hægt að skipta á 4 slögum fyrir 1 rúllupylsu

Hægt er að skipta á einu slagi og einni kæfudós.

ath. partur merkir hér læri, hryggur eða 1/2 frampartur
ath. 24% vsk er á vinnu skv.hér að framan

ath. 11% vsk er á matvælum

Verðskrá til innleggjenda.
frá og með sláturtíð 2018

Verð án vsk

Geymum hámark 15 skrokka í eigin birgðum. Skrokkar umfram það verður að taka
heim ekki seinna en 3 dögum eftir slátrun.                                                            


