Ägg från Dala Ägg ger

Mervärde
kvalité & tradition

Ägg producerade med omtanke

Dala Ägg AB är ett familjeägt företag som producerat och levererat ägg i över 60 år. Våra
ägg produceras i Dala-Husby och packas i grannbyn och levereras sedan till den lokala
marknaden. Vår idé är att ägg producerade i Dalarna ska nå ut till kunder i Dalarna. Vi är
mycket stolta över att våra ägg endast färdas 5 km mellan hönshus och packeri. Det är en svårslagen och klimatsmart konkurrensfördel när det gäller ägg från Dalarna. Dessutom erbjuder vi
också KRAV-märkta ägg från Borns gård i Södra Dalarna.
Stor flexibilitet och ett brett sortiment gör att vi alltid kan erbjuda kundanpassade leveranser.
Våra foderleverantörer är mycket noga utvalda för högsta möjliga kvalité. Anläggningarna är
moderna och helt uppbyggda enligt EU´s krav och normer.

Äggleverantörer sedan 1953

I företaget finns en mångårig erfarenhet av såväl äggproduktion
som förpackning och distribution. Detta ger dig som kund hög
kvalité, leveranssäkerhet och trygghet. Vår grundare Rolf Morelius
började verksamheten med sexhundra hönor redan som 19 - åring.
Då packades allt för hand. Det har hänt en del sedan 1953. Nu
har vi en stor modern packerianläggning och ca 37 500 värphöns. Rolf, som fortfarande är kvar i den dagliga skötseln av
höns och leveranser, är en stor källa till inspiration för oss alla.

Vi erbjuder dig

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