
En kraft af smag
Agustussgrisen er en egnsspecialitet 
fra St. Lihme. Det er en stor og kødfuld 
gris i gourmetklassen. Den har en 
perfekt svær og en fedtmarmorering, 
der giver den saft og kraft.  
Det er med til at gøre kødet til en  
udsøgt smagsoplevelse.
Agustusgrisen er kød i en klasse for 
sig. Det gør den ikke bare velegnet 
som hverdagsmad, men også som et 
festmåltid, hvor kun det bedste af det 
bedste er godt nok.
 
Agustusgrisen - den skal bare 
smages!

Agustusgrisen kort og godt

Agustusgrisen er en egnsspecialitet udviklet af Danske  
Slagtermestre og forarbejdet på det privatejede slagteri  

DanePork i St. Lihme mellem Billund og Vejle. 
Det er en stor gris med en kødprocent på mindst 60, som er 

ensbetydende med, at det er en kødfuld gris. 
Det er en kvalitetsgris i gourmetklassen. Den er saftig, har en 

intens smag og en usædvanlig sprød svær. 
Den forarbejdes af DanePork og sælges kun i 

selvstændige slagterforretninger.  



Agustusgrisen kommer fra det privat-
ejede slagteri, DanePork i St. Lihme som 
er et mindre slagteri der ligger mellem 
Billund og Vejle.  
Det er et slagteri med tradition, og det 
har været kendt for godt håndværk, lige 
siden det blev grundlagt i 1989.  
Slagteriet drives idag af slagtermester 
Leo Grønvall og Keld Bundsgaard.  
DanePork har specialiseret sig i at levere 
kød til selvstændige slagtermestre, der 
stiller krav til håndværk af høj kvalitet. 
Slagtermester Keld Bundsgaard er stolt 
af, at kunne levere Agustusgrisen.
”Den bliver udelukkende opdrættet af 
udvalgte landmænd i Danmark.  
Vi kender dem og kan stå inde for  
kvaliteten af de grise, de leverer.  
Dyrene har kort transport uden stress  
og jag fra landmanden til os.  
Det er både godt for dyrevelfærden  
og for kødkvaliteten, understreger  
slagtermester Keld Bundsgaard.”

Agustusgrisen – intens smag og 
sprød sværd
Gourmetgrisen har en ekstraordinær 
sprød sværd, som slagtermester Keld 
Bundsgaard bruger en særlig teknik til at 
få frem. Kødet bliver også kølet langsomt 
ned og slagteren modner kødet naturligt 
på krog. På den måde bevarer det den 
saft og kraft, som kødet fra lynnedkølede 
dyr på de store slagterier mister.
Kvalitet tager tid, og det har  
Agustusgrisen fået rigeligt af. 
Det giver kødet et mere mørkt udseende 
med en smag, der er intens og fyldig ud 
over det sædvanlige.

Agustusgrisen – den skal bare 
smages!

Velkommen 
til DanePork i
St. Lihme

Agustusgrisen har en 
rygrad med kød på

”Vi er ikke mindst stolte af 
Agustusgrisens kødfulde ryg. 
Det er et af de flotteste stykker 
på grisen, vi kan tilbyde. 
Vi kan skære hamburgerryg, 
kamsteg, gedigne koteletter 
med ben ud af ryggen 
- eller præcis den udskæring,
kunden måtte ønske sig,” 
fortæller slagtermester 
Keld Bundsgaard.”

Opskrifter 
Hent gourmetopskrifter med  
Agustusgrisen på mesterslagteren.dk


