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Hoe duurzaam is jouw menukaart? Steeds meer gasten
willen actief iets doen aan dierenwelzijn en de huidige
milieuproblemen. De hoogste tijd om jouw menukaart te
verduurzamen met scharrelkip van Ruig.
Gasten hechten steeds meer waarde aan een meer verantwoorde
maaltijd en een verantwoord verhaal. Speel hierop in en wees
transparant in je communicatie naar je gasten. Vertel waar je
producten vandaan komen en welke impact ze hebben op het
milieu. Hieronder vind je alvast jouw (duurzame) voordelen. Je
accountmanager informeert je graag verder.

Ruig zet op dit moment flinke stappen naar een
duurzamer assortiment en daarmee ook naar
een betere kip. We hebben - in navolging op de
retail - besloten tot een langzame overgang van
gewone kip naar scharrelkip met het Beter Leven
keurmerk 1 ster.
Een uitgebreid assortiment betere kip met een
transparant verhaal. Dat is waar jouw gasten om
vragen.

Dierenwelzijn

Milieu

Smaak

We bieden kippen met diverse
keurmerken: Scharrel ChefsKip met
Beter Leven 1*, Label Rouge en
biologisch. Daarnaast heeft ook het
voer van de dieren effect op de smaak
- denk aan maïskippen - en hebben
we zelfs kip met een AOC-label
(Appellation d’Origine Contrôlée) in
ons assortiment.

Wist je dat van alle vleessoorten
kip het milieu het minst belast. Dat
komt doordat kippen voor minder
broeikasgassen zorgen. Het is dan
ook niet verrassend dat kip - net als
alle andere soorten gevogelte - de
plaats heeft ingenomen van de meest
milieuvriendelijke vleeskeuze.

Vlees van kippen die naar buiten
kunnen en kunnen scharrelen smaakt
écht beter. Uit onderzoek van Vlaamse
en Wageningse wetenschappers blijkt
dat kippen die kunnen scharrelen,
lekkerder en sappiger vlees leveren.

Ervaar je het inkopen van betere
kip als een financieel obstakel?
Realiseer je dan dat door de huidige
inflatie alle prijzen, waaronder ook
vlees en vis prijzen het laatste jaar
flink zijn gestegen. Hierbij zijn de
prijzen van kip ten opzichte van
veel andere producten het minst
gestegen. Daarnaast is en blijft kip een
margemaker.

Het OECD* voorspelde - niet geheel
verrassend - dat tegen 2023 de helft
van de vleesconsumptie van de
wereld uit kip zou bestaan!
Ook hebben kippen per kilo vlees
minder voer nodig dan andere dieren,
waardoor er minder land, water en
energie nodig is voor het voer dat de
kippen krijgen.

Tijd dus om ons eigen smaakpanel aan
een blinde proeverij te onderwerpen.
Ook het panel oordeelde dat het vlees
van de betere kip malser, sappiger en
karaktervoller is. Bovendien verliest
het vlees veel minder vocht en
gewicht bij het bereiden dan het vlees
van de reguliere kip. Hierdoor kleurt
de betere kip na bereiding in de grill
veel mooier en smakelijker goudbruin.
Conclusie: De betere kip is smaakvoller en makkelijker te bereiden.

* Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Scharrel ChefsKip
BLk 1*
De scharrel ChefsKip is een meer
verantwoorde keuze ten opzichte
van de reguliere kip. Het vlees
van een kip met één ster BLk is
steviger, malser en voller van
smaak.

Scharrelkip Label
Rouge Des Landes
Een kip uit Des Landes is absoluut
uniek: ze leven in een bos,
zonder omheining. Ultiem
scharrelvlees. Op verzoek
marktklaar: met de
organen, kop en poten
er nog aan. Dit maakt
de kip nóg smaakvoller.

Maïskip
Maïskip is wat zoeter van smaak
en geler van kleur dan reguliere
kip. Dat maakt het een toegankelijk
stukje vlees. Ideaal
om te braden of
grillen. Regulier
en als Label
Rouge scharrelkip
te verkrijgen.

Scharrelkip & Poulet
Noir Label Rouge
De Franse Label Rouge-kippen
lopen minimaal acht uur per dag
rond in de open lucht. De regels
voor de boeren zijn zeer streng.
De kwaliteit is erg hoog en
de smaak
zoals kip
bedoeld is.

Kemper Landhoen

Biomeerwaardekip

De biologische Landhoen wordt
door vele topchefs gezien als de
beste kip van Nederlandse bodem.
Een pittige tante die het goed
doet in elke keuken: dus ook in
smaakvolle exotische
gerechten. De kip
is vol en stevig.

Onze dubbeldoelkip: wanneer de
biologische leghen geen eieren
meer legt, is ze nog heerlijk om te
eten. Bijzonder intens van smaak
doordat de dame buiten volop
heeft kunnen scharrelen.

Bressekip

Biologische soepkip

Poule de Bresse: de beste kip
ter wereld. De kip heeft zelfs het
AOC-zegel. De bressekip wordt
gevoerd met tarwe, maïs
en karnemelk. Combineer dat met 10m2
leefruimte per kip
en er ontstaat uniek
zacht kippenvlees.

Een soepkip is veelzijdiger dan de
naam doet vermoeden. Ook als je
zelf pulled chicken wil bereiden
of een vol-au-vent is een soepkip
een zeer goede keuze. Het is een
meerderjarige dame met drie
sterren Beter
Leven keurmerk.

Ruig, gevestigd in het Noord-Hollandse Oostzaan, is een specialist in wild en gevogelte.
Ruig levert landelijk een veelzijdig assortiment aan zowel horeca, zorginstellingen
en grootverbruik. Met de trots van het edelhert onderscheidt Ruig zich als een
betrouwbare, kwalitatieve en eerlijke toeleverancier. In 2017 ontving Ruig het predicaat
koninklijk als kroon op het werk!
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