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2%
BONUS
Sådan steger du den
perfekte and til julen
• Allerførst tændes ovnen på varmluft
og 220 °
• Start med at fjerne indmaden (den ligger i en pose inde i anden)
• Derefter skyller du og ﬁnrenser anden
i lunkent vand
• Tør/dup anden tør med køkkenrulle
• Gnub forsigtigt anden med groft salt
både ind- og udvendigt
• Fyld anden med æbler, svesker og lidt
timian
• Put anden i en bradepande
• Start med at brune anden med brystet
nedad i ca. 20 min. Dette hjælper med
at få skindet sprødt.
• Vend stegen og tilsæt ca. 1-1,5 cm
vand i bunden af bradepanden.
• Dernæst skrues temperaturen ned til
180 °, og anden steges videre i 1 time
og 45 min.
• Det er vigtigt, at der altid er vand i
bunden. Det overskydende vand kan
bruges til sovsen.
• De sidste 20 minutter af stegetiden
fjernes al vandet (og gemmes), og du
kan evt. sætte ovnen over på varmluft,
så skindet bliver sprødt og lækkert.

Stort Julemarked
hos Meat Market
Lørdag den 21. november fra 10.00
til 14.00. Julehygge, smagsprøver,
ekstra bonus og specialtilbud.
KOM TIL JULEMARKED hos Meat Market og prøvesmag julens lækkerier i butikken. Smag på julemedister, sylte, rullepølse, and og flæskesteg – så
du kan vælge lige det, du ønsker til julemiddagen.
Der er naturligvis gløgg og æbleskiver til alle,
som kigger forbi julemarkedet.

Julesortimentet består af:
• Fransk Berberieand 2800-3200 g
• 8 ugers dansk and 2800 g
• Hel kalkun 4000-5000 g
• Hel frilandsgås 4000-6000 g
• Derudover vil du kunne købe
Cherry Valley ænder på frost
Du kan bestille dit ferske fjerkræ i butikken
eller via meat-market.dk

Julemarkedstilbud
• Dansk svinekam (ﬂæskesteg) uden ben, ridset og
klar til ovnen. Kun kr. 18,74 inkl. moms per ½ kg.
• 10% rabat på alt julefjerkræ, der bestilles på julemarkedet (depositum kr. 100,-).
• Forhøjet bonus 5% bonus på alle varer.

Julens fjerkræsortiment
Hos Meat Market kan du købe alt til julemiddagen. Meat Market anbefaler, at du bestiller i forvejen, på den måde er du sikker på at få den helt
rigtige størrelse og type.

Du optjener 2% bonus, når du betaler i Meat
Market med dit kort fra Forbrugsforeningen.
På julemarkedet lørdag den 21. november er
der mere bonus at hente, nemlig 5%.
Meat Market finder du på Herstedøstervej
19 i Glostrup.

Opdagelsesrejsende i vin
Glud Vin sender os nord for Portugal
til det forholds nye og ukendte

Fylde og intensitet, version „moderne vinfremstilling“. Ikke for meget af den spanske eg. Blot 2 måneder på fad. Rig på tannin og liv, fortæller Glud Vin.

spanske vinområde Bierzo, når vi

Aroma-globetrotter

skal finde julens absolut bedste valg
af vin: ’Bare en Bierzo’
DET SPANSKE VINOMRÅDE, Bierzo, får lidt mere regn end i Danmark op mod 800 mm, hvilket
gør vækstbetingelserne vanskelige. „Regntiden“
starter i oktober, og derfor starter høsten forinden.
Her kommer den lokale drue Mencia ind i billedet. Mencia modner midt september og gør dermed vindyrkning mulig på de stejle skråninger.
Vin Fra Bodega Luz giver dig en dejlig oplevelse.

Hvert år rejser Glud Vin ud i de fjerneste afkroge af verden og afsøger ukendte marker for at
hente nye smagsoplevelser hjem til Danmark
og resten af Skandinavien. De er aroma-globetrotter.
Vin handler om smag, som vel er noget
af det mest individuelle, der findes. Sød, tør,
kraftfuld, fyldig eller rund – enhver har sine egne
præferencer og foretrukne varianter. Derfor fylder Glud Vin lastrummet med gastronomiske skatte fra alle kulturer og tilbyder et meget bredt program med vine, der passer til ethvert smagsløg.
Se julekataloget på gludvin.dk og få endnu mere inspiration.

Julekonkurence
- kun for Forbrugsforeningens
medlemmer

NÅR DU HANDLER HOS Meat Market
lørdag den 21. november, deltager du
automatisk i konkurrencen om en julekurv til en værdi af kr. 1.000,-. Meat
Market og Forbrugsforeningen udlodder i alt fem dejlige kurve, der hver indeholder: 1 x and, 1 x ﬂæskesteg, 1 x
laks, 2 flasker Montigoli rødvin.

Konkurrenceoplysninger:
• Der trækkes lod mellem de Forbrugsforeningskort, der har transaktioner
hos Meat Market lørdag den 21. november. Der er 5 præmier til en værdi
af kr. 1.000,- hver.
• Vinderne ﬁndes ved tilfældig lodtrækning og offentliggøres på meat-market.dk tirsdag den 24. november 2015.
• Præmierne skal afhentes hos Meat
Market, Herstedøstervej 19, 2600 Glostrup mellem den 19. og 23. december
2015. Bliver præmien ikke afhentet i
dette tidsrum bortfalder præmien.

12%
BONUS

Du optjener 12% bonus hos Glud Vin, når
du betaler med dit betalingskort fra Forbrugsforeningen. Fri fragt ved køb over
kr. 500,-. Husk, at du både kan købe direkte på gludvin.dk og i Glud Vins butik i
Randers.

Liste over Forbrugsforeningens vinforhandlere
Internetforretninger

Fysiske butikker

Ludvig Bjørns Vinhandel A/S,

Vinkyperen Vin-Import, Frichsparken,

Alletidersvin.dk, 7%

Alletiders vin, Svalegårdsvej 62, 9000 Aalborg, 7%

H. C. Andersens Boulevard 42, 1553 København V, 7%

Søren Frichs Vej 40 B, 8230 Åbyhøj, 7%

Gludvin.dk, 12%

BarleyWine, Admiralgade 21, 1066 København K, 9%

Peter Vin, Skrågade 33, 9400 Nørresundby, 7%

Vinspecialisten, Algade 60, 9700 Brønderslev, 7%

Kamagroup.dk, 9%

By Dorthe, Slotsgade 2, 3400 Hillerød, 7%

Renés Vin & Grønttorv, Østergade 2 B, 9690 Fjerritslev, 7%

Vinspecialisten, Sønder Alle 12, 8000 Århus C, 7%

Primavin.dk, 7%

Dansk Vincenter ApS, Byvej 55, 2650 Hvidovre, 7%

Skjold Burne, Schweizerpladsen 2, 4200 Slagelse, 7%

Vinspecialisten Kokkens Vinhus,

Tønden.dk, 7%

Glud Vin, Nikkelvej 1, 8940 Randers SV, 12%

Skjold Burne, Amager Centret,

Peter Bangsvej 74, 2000 Frederiksberg, 7%

Vindanmark.com, 7%

Gunnar Madsen Vinhandel, Holmbladsgade 7,

Reberbanegade 3, Butik 150, 2300 København S, 7%

Vinspecialisten Kokkens Vinhus,

VinDeLux.dk, 9%

2300 København S, 7%

Skaaning Vin, Rødovre Centrum 80, 2610 Rødovre, 7%

Hovedvejen 102, 2600 Glostrup, 7%

Vinolicious.dk, 7%

Gunnar Madsen Vinhandel Østerbro,

Tønden, Jernbanegade 36, 4690 Haslev, 7%

World of Wine A/S, Erhvervsvej 28, 2610 Rødovre, 7%

Kokkensvinhus.dk, 7%

Østerbrogade 156, 2100 København Ø, 7%

Vinhjørnet, Hørkær 14 kld., 2730 Herlev, 7%

Worldofwine.dk, 7%

Kama Kaffe, Kannikegade 9, 8500 Grenaa, 9%
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