Äntligen

EKO-Ägg
från Dalarna

En fantastisk nyhet lagom till midsommar!

Vi har länge arbetat för att få igång ett samarbete med ett lokalt lantbruk
som kan hjälpa oss med att hålla hönor som värper så många EKO-ägg
att det täcker vårt behov. Och nu är äntligen ett avtal i hamn!
Vi har äntligen glädjen att kunna leverera KRAV-märkta ägg från Södra
Dalarna.

Borns gård i Södra Dalarna

Gården har genomgått en stor renovering och
omstrukturering och kan nu stoltsera med att
de är KRAV-godkända.

Glad midsommar och tack
för att DU väljer Dalarna!
Vänd
>

Box 36, 770 70 Långshyttan. Tel. 0225-616 76. www.dala-agg.
se

Dala Ägg är ett företag som producerat och levererat lokalt värpta ägg i 60 år.
Våra ägg produceras i Dala-Husby och packas i grannbyn och levereras sedan
till den lokala marknaden i framförallt Dalarna.

Tävla hos oss:

Vi önskar det
fanns fler som älskar

ägg från Dalarna
som vi !

Märkning av ägg

Koden på äggen talar om var ägget
är producerat, och hur hönan som
värpt ägget bor och i vilken typ av
hönshus hon vistas.
Du kan också se i koden om hönan
går inne eller ute och vilken typ av
inredning som hönshuset har.
Det står också vilken lantbrukare som
har ansvaret för hönans skötsel, och i
vilket land ägget är värpt.
Produktionsmetod
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Ekologisk produktion
Frigående utomhus
Frigående inomhus
Inredda burar

Den första siffran anger produktionsmetod, alltså vilket typ av hönshus.
Bokstäverna anger vilket land ägget
är producerat i.
De tre följande siffrorna anger vilken
gård ägget är producerat på. Nummer 317 anger att hönan bor hos
oss i Svinö och siffran 800 anger att
ägget kommer från vår KRAV-godkända kollega utanför Hedemora.
De nya KRAV-äggen som levereras
från vårt packeri är alltså märkta:
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Koden på ägget

