
Biologische zuivel,
onze nieuwe standaard.

De 0,5 en 1 liter pakken melk, karnemelk en yoghurt van PLUS huismerk waren al 
standaard biologisch. Dat geldt nu ook voor de 1,5 liter pakken en de 2 liter cans. 

Met deze stap is alle zuivel van PLUS huismerk standaard biologisch. Klanten betalen de 
prijs van gewone zuivel en de boer krijgt een meerprijs voor zijn biologische producten. 
Dit is uniek, geen andere reguliere supermarkt doet dit al. Biologisch is goed voor het 

milieu, klimaat, biodiversiteit, dier en mens.

liter melk en karnemelk 
is er nodig voor ons hele 
zuivelassortiment.

Onze melkkoeien eten alleen 
maar biologisch geteeld 
voer en drinken zo’n 100 liter 
water per dag.glazen per jaar zijn er 

nodig voor ons hele 
zuivelassortiment.

Ruim 1.700 koeien 
leveren de melk
aan PLUS.

Met het biologische 
keurmerk voldoet onze melk 
aan de EU-richtlijnen voor 
biologische landbouw.

Biologische boeren bemesten het 
land zoveel mogelijk met de mest 
van hun eigen biologische koeien 
om het gras, klavers en bloemen 
goed te laten groeien.

Een biologische boer zorgt goed voor zijn 
grasland. De weide mag niet bemest worden 
met kunstmest. Daarom vind je op biologische 
weilanden meerdere soorten grassen en 
kruiden en veel klavers en bloemen.

Beter voor jou: Met onze 
biologische melk haal je de 
meest natuurlijke melk in huis. Beter voor de boer: We betalen 

onze boeren de meerprijs die 
bij biologisch past en onze klant 
hoeft geen cent meer te betalen.

Beter voor het milieu: 
Biologische boeren zorgen goed 
voor de bodem en werken zonder 
gewasbeschermingsmiddelen.
Dit is goed voor de biodiversiteit.

Beter voor dieren: De koeien 
hebben meer ruimte, leven gezonder 
en krijgen biologische voeding.

Samenwerking met Nederlandse 
biologische melkveehouders.

Ruim 13,6 miljoen

68 miljoen

Meer informatie op
www.plus.nl/biologisch

#Plusbio

Koeien in de wei: 
Gemiddeld zo’n
8 uur per dag en 
180 dagen per jaar.

Biodiversiteit zorgt voor 
een aantrekkelijke weide 
voor vlinders en bijen.
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