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Endnu mere convenience fra DANÆG
DANÆG udvider nu sortimentet, når det handler om at gøre hverdagen endnu lettere for det
professionelle køkken. Det er nemlig ikke kun den almindelige forbruger, der efterspørger
convenience – det gør det professionelle køkken også. En tendens som DANÆG nu
imødekommer med nye økologiske varianter.
DANÆG lancerer nu både blommer, hvider og hele æg i en-litersflaske uden konserveringsmidler
– og så er de endda økologiske. Også den velkendte rørægsmiks fra DANÆG har fået et løft.
- Med afsæt i vores kunders behov har vi udviklet en produktserie, der imødekommer dagligdagen
ude i køkkenerne. Det banebrydende ved produktet er flaskens størrelse – nu behøver vores
kunder ikke at bryde en tre-litersdunk, men kan i stedet for nøjes med en mindre udgave. En enlitersflaske er derudover også meget nemmere at håndtere i dagligdagen – også i et storkøkken,
siger Henrik Rosbjerg, der er foodservicedirektør hos DANÆG.
De nye, mindre varianter tiltaler også små og mellemstore restaurationer og professionelle
køkkener, hvor det har været svært at håndtere en tre-litersdunk – både rent praktisk og i forhold til
holdbarheden, hvor man nu blot behøver at bryde en en-litersflaske.
Skrabeæg fremfor buræg
Udover de tre nye en-litersvarianter, så har et andet velkendt produkt på DANÆGs hylder – nemlig
rørægsmiks – også fået et løft. Samtidig med at ti-litersdunken bliver suppleret med en enlitersvariant, skifter DANÆG buræggene ud med skrabeæg i den lille udgave.
- Vores kunder går i stigende grad udenom produkter med buræg, og det tager vi selvfølgelig
konsekvensen af og tilpasser vores produkter til den efterspørgsel, der er på markedet, siger
Henrik Rosbjerg.
Alle varianter fås hos diverse grossister. Derudover vil der fortsat være mulighed for at forudbestille
alle varianter i den velkendte tre-liters- eller ti-litersdunk.
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