Ägg från Dala Ägg ger

Mervärde
kvalité & tradition

En fantastisk nyhet: EKO-ägg från Dalarna!

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.

En trygg och nära äggleverantör

Dala Ägg AB är ett familjeägt företag som producerat och levererat ägg i över 60 år. Våra ägg produceras i DalaHusby och packas i grannbyn och levereras sedan till den lokala marknaden i främst Dalarna.
Dala Äggs sortimentet är brett och vi levererar ägg från både vita och bruna frigående höns samt ägg från höns i
den godkända trivselburen.
Stor flexibilitet gör att vi alltid kan erbjuda kundanpassade leveranser.
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. Anläggningarna är moderna och uppbyggda helt enligt EU’s krav och normer. Vi levererar dagligen ägg från 37 500
värphöns. Varje hönshus har nyinsättning av unghöns var 20:e månad. Under en kortare period kompletterar vi
då med ägg från närliggande län. Dessa ägg marknadsförs under varumärket Gamla Brukets Ägg, i helt egna
förpackningar. Allt detta sammantaget ger dig som kund hög kvalité, leveranssäkerhet och trygghet!

Vi erbjuder dig

• Ägg producerade och packade i Dalarna
• Kvalitetsägg, noggrant utvalda och
kontrollerade enligt EU’s normer och krav
• Klimatsmarta transporter. Våra ägg färdas
endast 5 km mellan höna och packeri
• Både KRAV-märkta, vita och bruna ägg från såväl
frigående hönor som höns i trivselbur
• Brett förpackningssortiment
• Kundnära service med butiksevenemang och demos mm
• Dalarnas största äggproducent

Högsta betyg på hönshuset!

Vid kontrollen har vi har fått det absolut bästa betyget för vårat nybyggda hönshus. Huset är så bra
att det vid senaste nyinsättningen av värphöns godkändes för ytterligare 5000 glada hönor.
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