Kvalitet är tradition
Lång erfarenhet
av uppfödning
Tre generationer Van Den Bor har sedan starten 1947 byggt upp företaget
och dess värderingar kring hur en
frisk och välsmakande kyckling skall
vara.
Van Den Bor är ett medelstort kycklingföretag, som har det mesta under eget tak. Man har växt i takt med
efterfrågan på deras välsmakande
kycklingar. En genuin omsorg för
uppfödning och vikten av att ge fåglarna rent och nyttigt foder samt att
man hanterar fåglarna på bästa sätt
för att minska stress i hanteringen,
PLUIMVEESLACHTERIJ
borgar för det fina kvalitetsryktet och
goda smaken.

VanDenBorharlyckatsförenaomsorgen om fåglarna och dess välmående
med en måttlig uppfödningstakt, för
att åstadkomma en genuin kycklingsmak. Fåglarna föds upp i närheten
av fabriken för att minska stress och
miljöpåverkan.

Levererar till svenska krogar
Van Den Bor är som Hollands enda
uppfödare av certifierad Majskyckling en uppskattad leverantör till
många av de svenska krogarna.
Vår majskyckling föds upp på minst
50% majs i fodret från dag ett. Dessa
kycklingar får sedan växa i sin egen
takt tills de når slaktvikt.
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Höga kvalitetskrav
och kontroller
Uppfödningen av våra kycklingar
sker i stallar med frigående kycklingar. Våra stallar håller som bäst på att
ställas om enligt INDAS krav. Detta
gör bland annat att vi når CO2 neu-

tral uppfödning. Dessa stallar har en
speciell ventilation som filtrerar bort
damm och ammoniak och andra föroreningar. Denna teknik återvinner
även värmen från stallarna.
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Stallar enligt INDAs krav har bara ca
20 kg kyckling/m 2, mot normalt ca
38 kg. Den rena luften och det större
utrymmet i stallarna ger friskare och
piggare kycklingar.
Samtliga stallar har full spårbarhet
från mor-, farföräldrar fram till de
färdigpackade trågen. Genom IKBcertifiering håller man kontrollen
i uppfödningsleden. Slakteriet har

BRC-certifikat som borgar för högsta
produktsäkerheten.
Sedan 1997 har Van Den Bor ett salmonellabekämpningsprogram i bruk.
Tester tas regelbundet på samtliga nivåer i kedjan. För vår marknad görs
även tester enligt svensk norm.

Lantkyckling
– pålitlig leverantör
Vi har i mer än 10 år levererat färsk
kyckling varje vecka till den svenska
marknaden.
Kanske har vi väckt er nyfikenhet?
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