Biologische Polderhoen
BIJ VAN DER BURG & BOL
U proeft de fijne smaak
De kuikens van de Biologische Polderhoen
worden grootgebracht in Nederland
(Flevopolder) met een speciaal soort
biologisch voer, rijk aan kruiden en granen. De
dieren hebben de ruimte om rond te
scharrelen en groeien op in hun eigen tempo.
De kuikens worden groot in hun natuurlijke
leefomgeving.
Daarom hebben deze polderhoenders stevig
vlees en een ouderwets fijne smaak.
De initiatiefnemer van de Polderhoen,
garandeert een biologische scharrelkip die
met de grootst mogelijke zorg voor het milieu
en diervriendelijk heeft geleefd. Skal Bio
Controle is nauw betrokken bij het proces en
voert de controle uit. Op www.skal.nl vindt u
meer informatie over deze organisatie en de
werkwijze.

Een goed leven
De kuikens komen uit het ei en krijgen
direct een verwarmd plaatsje in een stal
voorzien van stro. De kuikens groeien op in
hun eigen tempo. De Polderhoen krijgt
speciaal voer dat gemaakt is van biologisch
geteelde granen en is zonder toevoegingen
van groeibevorderaars en antibiotica.

Donec sit amet arcu.

De Polderhoen heeft dan ook het keurmerk
Beter Leven met drie sterren van de
Dierenbescherming gekregen. Op
www.beterlevendierenbescherming.nl vindt
u meer informatie over het Beter Leven
keurmerk

Totaal assortiment Polderhoen
190454
191052
191054
192854
193551
193556
193552
193554
193555
193350

polderhoen bio drumsticks
polderhoen bio filet
polderhoen bio supreme filet
polderhoen bio poten zonder rug
polderhoen bio dijenvlees met vel
Polderhoen bio dijenvlees z/vel
polderhoen bio pootvlees z/vel
polderhoen bio pootvlees m/vel
Polderhoen bio rollade gekruid
polderhoen bio rollade (boutvlees)

Let op! Dit zijn bestelartikelen die voor 08:00 besteld moeten worden om de volgende dag
geleverd te kunnen worden.

Voor info vraag het uw vertegenwoordiger:
Regio Den Haag/Westland : Danny Bauman

06-24700626

danny@vanderburgbol.nl

Regio Den Haag

06-15390748

arthur@vanderburgbol.nl

Regio Bollenstreek/Leiden/ : Mark v/d Willik
Amsterdam

06-53650797

mark@vanderburgbol.nl

Regio Rotterdam

06-23140530

pim@vanderburgbol.nl

: Arthur Achterhof

: Pim Schop

