Råvarepolitik for Halkær Kro & Kulturhus

Køkkenet på Halkær Kro tilstræber at lade årstiden og de
lokale leverandører præge de økologiske indkøb.
Kvaliteten af varerne er vigtig, men det er også vigtigt at vi
ved hvor varerne kommer fra, og at vi kan stå inde for den
produktion og forarbejdning der ligger til grund.
Udover kvalitet og økologi vægter vi også hensyn til sundhed
og klimabelastning fra den mad vi serverer. Derfor køber vi
gerne lokalt, derfor bruger vi årstidens råvarer, og derfor har
vi også en holdning til det kød og mængden heraf som vi serverer.
I tilfælde af at en af vores leverandører ikke er i stand til at levere en given vare, kan vi være
nødsaget til at vælge et ikke økologisk alternativ. Hvis der f.eks. ikke kan tilbydes et økologisk
brugbart erstatningsvare i forhold til allergener samt gastronomisk kvalitet, kan indkøb af ikke
økologiske varer derfor være en løsning.
Den økologiske erstatningsvare vil naturligvis blive valgt hvis muligt i forhold til nævnte kriterier.
Specialvarer eller krydderier kan i enkelte tilfælde være konventionelle, hvis de ikke er i sortiment
hos den leverandør vi har indkøbsaftale med.
På grund af vores beliggenhed langt fra velassorterede butikker, kan vi i mangelsituationer eller
ved pludseligt opståede bestillinger af mad f.eks. med særhensyn, være nødsaget til supplerende
indkøb af ikke økologiske varer, hos en lokal købmand.
Der optræder lejlighedsvis vildt og fisk på menuen, som ikke er økologisk certificeret.
Vi prioriterer at anvende vildfanget fisk, men kan jævnfør tidligere nævnte kriterier være nødsaget
til at vælge dambrugsfisk. I sådanne tilfælde vælges det økologiske alternativ hvis det er en
mulighed.
Al vin og spiritus er økologisk, dog har vi været udsat for særlige whiskyer eller rom og lignende,
som vi ikke har kunnet få i en økologisk udgave, hvorfor vi lejlighedsvis har købt en uøkologisk
variant. Øl, safter og sodavand er økologiske fra Thisted Bryghus. Vi fører også Limfjordsporter og
enkelte andre stedsspecifikke øl fra Thisted Bryghus, som de ikke har i økologiske varianter. Som
eksempel har vi øllene som bl.a. er lavet på urter fra Naturpark Thy. Bygmalten og evt. humle er
økologisk men urterne fra Naturpark Thy er ikke økologiske. Vi tilstræber at købe økologisk cola
sodavand, men i tilfælde hvor det ikke er muligt har vi købt Jolly Cola fra Thisted Bryghus.
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