Information till dig som är handlare:

Dala Ägg lanserar
ett helt nytt varumärke!

En trygg och ärlig äggleverantör

Dala Ägg AB är ett familjeägt företag som producerat och levererat ägg i över 60 år. I företaget finns en
mångårig erfarenhet av såväl äggproduktion som förpackning och distribution. Våra foderleverantörer är noggrant utvalda och vi kan därför erbjuda ägg av hög kvalitet.
Med drygt 1,5 års mellanrum föryngrar vi hönsbesättningen i våra hönshus. Medan hönshuset är tomt passar
vi på att storstäda och förbereda för nya värphönor. När de nya hönorna kommer till oss är de bara 16 veckor
gamla, och värper då ganska små ägg. Det tar 4-6 veckor innan en ung höna värper medium ägg, och ytterligare 2-4 veckor innan äggen blir vad vi kallar large.
För att det alltid ska finnas ägg från Dalarna att tillgå byter vi bara hönsbesättning i ett hus i taget. Medan vi
väntar på att de unga hönorna ska värpa lagom stora ägg hinner våra äldre hönor inte riktigt med att värpa
ägg i samma grad som efterfrågan. För att ingen ska bli helt utan ägg på frukostbordet måste vi då komplettera
upp med ägg från producenter i närliggande län. Det är där vårt nya varumärke kommer in i bilden!

Ett nytt varumärke:
För att det ska vara lätt att följa ursprunget på alla ägg i vårt packeri
ger vi nu de tillfälliga äggen från andra län en helt egen produktionslinje och nya fina förpackningar. De nya kartongena kommer
också att användas när vi ibland har specialkampanjer eller när vi
säljer våra dalaägg i andra län.
För dig som handlare blir det ingen skillnad alls, äggleveranserna
kommer som vanligt. Äggen håller samma goda kvalité, de packas
fortfarande i vårt packeri på det gamla bruket i Långshyttan och
hönorna har det lika bra som våra egna hönor i Dala-Husby. Men
äggen levereras i andra förpackningar och har inte Dala Garanti.
Alla ägg är som vanligt ursprungsstämplade och även på etiketten
framgår var ägget är värpt.

Hör av dig om du behöver kundanpassad butiksinformation.
VI ÄR ET T CE RTI F I E R AT ÄGGPACK ERI
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