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Voor eieren op plastic trays maken we
gebruik van een statiegeld systeem;
Beter voor het milieu! U betaalt
in de automaat automatisch € 0,50 extra.
De plastic tray kunt u elke 1e zaterdag van
de maand (10:00-12:00) inleveren voor
actie
geld en een leuke actie .
Een andere mogelijkheid is vanaf 10 trays
uw geld terug vragen. Dat kan elke ochtend
(9:00-12:00) m.u.v zondag.
Teveel gedoe?; dan doneren we
uw 50 cent aan een goed doel: zet de tray
gewoon terug en sluit het eiervakje van
onze Boer-der-Ei-Automaat in Eckelrade.

Waarom laten sommige eieren zich zo
moeilijk pellen? Het antwoord zit hem in
de leeftijd van het ei; hoe verser, hoe kleiner
de ruimte tussen schaal en vlies! Een ei is
puur natuur. De kalkschaal beschermt, maar
laat ook gassen door. Een ei droogt in. Zolang
de dooier netjes aan de hagelsnoeren zit,
zal het niet bederven!
De bekende “deuk” van een gepeld ei is de
lucht die steeds meer wordt in de luchtkamer
naarmate het ei ouder wordt.

In het Mergelland, met passie en trots, wind
in de haren en in het verenpak gaan we voor
het beste eitje van de streek. We houden van
onze omgeving. Onze kippen mogen lekker
naar buiten of beschut in een overdekte ren.
We voeden hen met de beste granen en
eiwitten, gedeeltelijk van onze eigen graanteelt op onze akkers. Streven naar een
kringloop, dat is onze visie. Zonnepanelen op
het dak, de mest op de akkers en een gedeelte van onze eieren lokaal afzetten evenals
onze soepkip.
Kijk eens op onze website en facebook
pagina voor meer info.
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Kleur en versier uw ei op natuurlijke wijze.
Download onze paasfolder via de Qr code!
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Bottenbouillon is gezond! Het versterkt je
Download het recept via de QR code en
immuunsysteem en geeft je lichaam een
zet een gezonde maaltijd op tafel.
flinke health kick. Oma schotelde je niet
Geniet van een dampende kop soep en
voor niets een dampende kop bouillon voor
van het vlees kunt u een hartige kippenragout
als je ziek was.
maken.
Onze legkip, in de wei rondgedarteld onder
het zonnetje, klaar met leggen, is de
eid
grondstof voor deze boost!
#gezondh
Vol vitaminen en mineralen,100% glutenvrij
Ze worden panklaar en diepgevroren
geleverd (gewicht ca 1 kg). Het zijn onze
eigen legkippen.
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We hebben 2 kleuren kippen omdat we 2
verschillende houderijen hebben; vrije uitloop
en scharrel. De witte kippen kunnen iedere dag
naar buiten, vrij in de wei (elke kip heeft 4
vierkante meter wei). Scharrelkippen, onze
bruine, komen niet buiten. We hebben wel een
wintertuin, een soort serre, voor al onze
kippen.
Alle eieren krijgen een stempel. “Vrij in de wei”
krijgt code 1 en “Scharrel” code 2.
Bij MergellandEi kun je het gemakkelijk zien
aan de schaalkleur.
De kippen leggen in de ochtend een ei. Bijna
elke dag 1 ei. Wij hebben legkippen; kippen die
goed zijn in veel en mooie eitjes leggen. Wij
hebben geen sierkippen of vleeskippen. Via
onze kipcam kunt u onze witte kippen buiten
live zien. Ze hebben onbehandelde snavels. In
het bekje zie je geen tanden, alleen een spits
tongetje.

Ze krijgen dagelijks in onze stal gemengd graan,
deels van onze eigen akkers. De voerfabriek
maakt het voer kant en klaar en blaast het in
onze 2 grote silo’s. Door pijpen, een vijzel,
bakken en goten komt het voer in de stal bij de
kippen. Ze krijgen niet-genetisch gemanipuleerd voer.
Daarnaast eten ze gras, stro, hooi, wurmpkes ;).
Ze besteden 60-90% van de tijd dat ze wakker
zijn aan het zoeken van eten. Een kip heeft 2
magen; de kliermaag en de spiermaag.
Het ‘maalproces” vindt plaats in de spiermaag.
Steentjes vanuit de wei, schelpjes in het voer en
soms maagkiezel. Deze zijn goed voor het
maalproces dat weer goed is voor de vertering
en gezondheid van de kip.
Grit of schelpjes voegen we toe vanaf een
bepaalde leeftijd voor de eischaalkwaliteit. We
gebruiken al 15 jaar geen antibiotica.

SOEPKIP EN BLOEIENDE AKKERS

Per verkochte soepkip
maken we 1 vierkante
meter bloeiende akkerrand strook op onze eigen
akkers in EckelradeSint Geertruid.
De boer
en buurt bloeit zo
weer op!
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