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Bacontransport 1965

Det er forbudt at spise hestekød!
(artikel v/K. Teglmand)
I begyndelsen af det 8. århundrede, efter at Danerne var blevet kristne og dåbsattesten i form af Jellinge-stenene var blevet rejst, udstedte Gejstligheden med Pave Gregor den 3.
som underskriver et forbud mod at spise hestekød. Et strengt
overvåget forbud af ren religiøs natur. Begrundelsen var, at
hestekød forurenede blodet og det gav spedalskhed.,
Læs mere om det aktuelle emne på vor hjemmeside Vælg:
www.slagterihistorie.dk + en af de grønne fliser

Baller hejses ombord

Fagudtryk

Normalt er alle film forsynet med oplysninger om tid og sted,
men i filmen om bacontransport, har vi umiddelbart ingen oplysninger. Efter at have set den igennem forstår vi, at den handler om Slagteriernes Forskningsinstituts autorisation til at godkende kølevogne til bacontransport.

Hvad er Opskæring, Tilskæring, Udbening og Balning?

Med lup kan vi se, at den kølevogn det handler om er godkendt i
1965. Filmen må således stamme fra dette årstal. Det mest
spændende ved filmen er, at den viser overgangen fra den gamle
transport af bacon i sækkelærred "baller" til kølevogn .

Vojens slagteri brænder 1988?

Vi har søgt at give en forklaring med 4 små film på hjemmesiden. Spørgsmålet er om det er fagligt korrekt. Send evt.
en mail til
slagtermuseet@gmail.com

Se filmen om branden på vor hjemmeside -grøn flise
”Vojens slagteri brænder”.
Der er rejst tvivl om det nu er Vojens slagteri der brænder?
Venligst send os en E-mail, hvis du har kendskab hertil

På filmen kikker vi ind i den godkendte kølevogn. Den var fra
tiden inden man begyndte at bruge stålpaller til transporten
Vælg: www.slagterihistorie.dk og vælg det grønne felt
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Slagterbutik til venstre
og Købmandsbutik til
højre. På 1. salen over
slagterbutikken indrettes
for tiden administration.
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