хуманен продукт

разпространява се
с подкрепата на

За хуманния потребител:
Ние можем да окажем влияние на
пазара, като купуваме по-хуманни
продукти и подправяме всяко наше
ястие с малко човечност.

Фото Adriana Martins, www.sxc.hu

Фото Michal Wargin, www.sxc.hu

Яйца
от кокошки,
отглеждани
свободно

Това са яйца, снесени от птици, на които стопанствата са създали поблизки до естествената им среда условия: отглеждани подово или с достъп до открити пространства.

Те съдържат:
 1/3 по-малко холестерол
 1/4 по-малко наситени мазнини
 2/3 повече витамин А
 2 пъти повече омега 3 мастни
киселини (жизненоважни за доброто
функциониране на мозъка и сърцето)
 3 пъти повече витамин Е
 7 пъти повече бета-каротин
 разликата в цената на тези яйца
и яйцата, получени от клетъчни
системи, е 5-10 ст.

Фото Franck Boulay, www.sxc.hu

ПРЕДИМСТВА на яйцата от
кокошки, отглеждани свободно:

ПОДКРЕПА
за българския производител
Съгласно изискванията на Европейския съюз, след 2012 година ще бъде
забранено отглеждането и продаването на единния европейски пазар
на яйца от кокошки, отглеждани в т.нар. необогатени клетки. Производителите ще трябва да подменят системите за производство
и да преминат към подово, свободно или обогатено клетъчно отглеждане (последното също не осигурява на кокошките добри условия на
живот).
Избирайки всеки път да закупим яйца от кокошки, отглеждани свободно
– подово или с достъп до открити пространства, производителите ще
могат да преориентират производството си към безклетъчно, което
ще им даде и конкурентоспособност на европейския пазар и много поголям шанс за развитие в следващите години.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ
яйцата от кокошки, отглеждани свободно
Всяко яйце има червен печат върху черупката си.
Печатът съдържа код – последователност от цифри и букви.
Първата цифра от кода определя системата на отглеждане
на кокошката;
Код 0 – яйца от кокошки, отглеждани в биологично земеделие
Код 1 – я
 йца от кокошки, свободно отглеждане, с достъп до
открити пространства
Код 2 – яйца от кокошки, подово отглеждане
Код 3 – яйца от кокошки, клетъчно отглеждане
Пример: Печатът на яйцето носи код 1BG01111 – това означава, че
държите в ръцете си българско яйце, снесено от кокошки, свободно
отглеждане с достъп до открити пространства, произведено от
предприятие, регистрирано под номер 01111.
Според действащото българско и европейско законодателство на всяка
опаковка с яйца трябва ясно и четливо да бъде отбелязан същият код,
който се поставя и върху самото яйце.
Кодът на яйцата от носачки на свободно отглеждане започва с цифрата 1.

Защо да бъдем
хуманни потребители на яйца?
Купувайки яйца от кокошки,
отглеждани свободно, ние:
 се храним здравословно;
 подкрепяме отглеждането на
животни в по-хуманни условия;
 показваме отношение
към източника на нашата храна;
 подпомагаме българските
производители, които инвестират
в повече хуманност да разширят
дейността си и да имат бъдеще
на европейския пазар;
 подкрепяме устойчивото земеделие
и опазването на околната среда.

Фото David Kindness, www.sxc.hu

КАКВО ОЗНАЧАВА: яйца от кокошки, отглеждани свободно

ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:
Видове яйца според системата на отглеждане

Свободно отглеждане с достъп до открити пространства – на птиците се осигуряват полози, кацалки и подова постеля, в която могат да ровят,
максимум 12 кокошки на 1 кв. м.,
оптимално хуманни условия на
отглеждане.

Тази брошура е изготвена от сдружение „На ти с природата“. За изработването є са използвани
материали от международни научни изследвания и европейски законодателни текстове.
Отпечатването є е финансирано от Eurogroup for Animals. Разпространява се безплатно сред
хуманните клиенти на верига магазини – BILLA.
За повече информация: www.iwns.org; office@iwns.org.

Фотo Kym McLeod, www.sxc.hu

Подово отглеждане – кокошките се отглеждат в затворени помещения, но не в клетки;
имат осигурени кацалки, полози
и подов материал; максимум 12
кокошки на 1 кв. м.; средни до добри хуманни условия.

Фото Jan De Bondt, www.sxc.hu

Kлетъчно отглеждане – интензивна затворена система, в която на една птица се осигурява
550 до 750 кв.см. (по-малко от
лист А4), никога не вижда дневна светлина, няма достатъчно
пространство да разпери крилата си; не се осигуряват хуманни
условия на птиците.

Фото Nenad Pantic, www.sxc.hu

За задоволяване на нуждите на пазара от яйца, огромен брой кокошкиносачки се отглеждат в стопанства. Според условията, в които са
държани птиците, се различават три системи:

