
Wij stellen eisen 
aan dierenwelzijn! 

Doet u dat?

Wist u dat...

...wij de strengste eisen aan alle  
Top Table producenten stellen op 
het gebied van voedselveiligheid, 
milieu, arbeidsomstandigheden en  
dierenwelzijn?



Wist u dat...

...als u 75% van uw rundvleesproducten 
vervangt door kipproducten, neemt de 
behoefte aan landbouwgrond met 40% 
af en is de landbouwgrond een van de 
grootste CO2-uitstoters?

ONZE EISEN VOOR U
Wanneer u pluimvee van de Top Table 
koopt, bent u verzekerd van kwaliteit 
convenience product met een unieke 
smaakbeleving. Wij zien streng toe 
op alles wat te maken heeft met 
duur zaamheid, dierenwelzijn, arbeids 
omstandigheden en voedselveilig 
heid, ongeacht de herkomst.

DE HOOGSTE NORMEN TER WERELD
Het is niet voor niets dat Euro Poultry 

een groot deel van zijn Top Table  
producten uit Thailand haalt. Onze  
ervaring is dat de normen hier hoger 
zijn dan wat de EU-wetgeving vereist. 
In de afgelopen dertig jaar heeft 
Thailand een explosieve groei doorge-
maakt, voornamelijk door de export. 

ACHTER TOP TABLE 
Het welzijn van de kippen is een 
belangrijk probleem voor ons. Daarom 
kunt u er zeker van zijn dat de kippen 

WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT WIJ HET BESTE 
PLUIMVEE TER WERELD VOOR U KUNNEN VINDEN!



die u vanuit Top Table in uw keuken 
serveert, in een stressvrije omgeving 
hebben geleefd en dat hun levensduur 
tot 20% langer is dan conventionele 
kippen volgens de EU-normen. U kunt 
er ook zeker van zijn dat de kippen 
vrij bewegen op droog strooisel in de 
stallen, en in Thailand hebben ze 15% 
meer ruimte om hun vleugels uit te 
klappen dan wat de EU-wetgeving 
voorschrijft. De kippen hebben de 
hele dag toegang tot vers water en 

voedsel en de voeding is volledig anti- 
bioticumvrij. Dit alles zorgt ervoor 
dat de levenscyclus van de kippen 
zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke 
habitat wordt gebracht. 

Wij zijn er trots op dat ons assor-
timent duurzame pluimvee van’s 
werelds beste fabrikanten betrok-
ken wordt.

Wist u dat...

...Kip minder uitstoot aan C02 
heeft stoot minder CO2 uit dan 
kasgroenten en is gerelateerd 
aan andere soorten vlees, 
zoals rundvlees, lamsvlees en 
varkensvlees, kip is aanzienlijk 
duurzamer is.
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Wist u dat...

...Top Table er continu 
aan werkt om het aantal 
E-nummers te verminderen?

Wist u dat...

...alle Top Tables producten  
de strengste voedselcontroles 
ondergaan?

Wist u dat...

...voor Top Table, wij gebruik 
maken van gecertificeerde 
palmolie om duurzaamheid  
te garanderen?


