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Danæg lancerer økologiske kogte pillede æg
Nu er det slut med at bruge tid på at koge og pille æg. Danæg har nemlig allerede gjort det for
dig og pakket dem i lage, så de er klar til brug. Så nu kan du lave sandwich, smørrebrød eller
klargøre salatbaren med et snuptag.
Danæg lancerer kogte pillede æg i karton 2,88 kg til restaurationer og professionelle køkkener – og så er det endda
økologiske æg.
- Med afsæt i vores kunders behov udvikler vi sortimentet af økologiske convenience produkter, der i højere grad
imødekommer dagligdagen ude i de professionelle køkkener. Der er tale om hårdkogte økologiske æg, der er pillede
og nemme at håndtere i køkkenet. De hårdkogte æg er altså helt klar til brug, så du sparer tid i køkkenet, siger Lars
Sinding, der er Account Manager hos Danæg Products A/S.
Den nye variant af kogte pillede æg kan skæres i skiver eller i både, deles eller hakkes. Æggene er pakket i en beskyttet
atmosfære og kan anvendes direkte fra pakken.
Alle Danægs varianter af kogte pillede æg fås hos diverse grossister. Se også det fulde sortiment på
www.danæg.dk/b2b.

Økologi fylder mere hos Danæg
Økologiske høner kan gå udenfor i en hønsegård – året rundt. Hønsegården er dækket af græs eller anden vegetation,
og der er både læ og beplantning i form af træer og buske, forklarer Lars Sinding.
Inde i hønsehuset skal mindst en tredjedel være dækket med sand, strå, høvlspåner eller tørv, så hønerne kan skrabe
med fødderne og holde sig rene med støvbadning. Det er også et krav, at økologiske hønerne har adgang til
siddepinde og reder.
Danæg udvider løbende sortimentet inden for økologiske produkter.
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FAKTA om Danæg-koncernen
Danæg-koncernen består af 4 datterselskaber – to danske og to svenske – der er samlet i moderselskabet Danæg
Amba med adresse i Christiansfeld. De danske selskaber er æggepakkeriet Danæg A/S i Christiansfeld og
produktvirksomheden Danæg Products A/S i Roskilde. Også i Sverige er der både æggepakkeri og produktvirksomhed,
hhv. Kronägg AB i Perstorp og Källbergs Industri AB i Töreboda. Danæg Amba ejes af DLG andelshaverne – det vil sige
de omkring 68 danske og svenske landmænd. Koncernen har ca. 300 medarbejdere.

