Kupujmy świadomie

Skąd się biorą jaja?

Większość sprzedawanych w naszych sklepach jajek pochodzi od kur hodowanych w klatkach.
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na których widnieją obrazki kraj pochodzenia, ale najważwiejskich zagród, i zdrowych niejsza jest pierwsza cyfra, gdyż
chodzących po łąkach kur, oznacza rodzaj chowu.
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„Trójka” na początku (jak
z zagrody”? Nabywamy takie
jaja z myślą, że to produkty w powyższym przykładzie)
prawdziwych
gospodarstw oznacza jajko pochodzące od
rolnych... W rzeczywistości
kupujemy jaja wyprodukowane
w koszmarnych warunkach
przemysłowych! Tu nie chodzi
nawet o smak, ale o przyzwoitość. Nie chcemy kupować
jajek z takich fabryk, gdzie
zwierzęta są upodlone.

Zapamiętaj!

Uwaga na stempelek!
W przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, gdzie
konsumenci wymogli na producentach wyraźne oznakowania na opakowaniach rodzaju
hodowli, w Polsce nie możemy
w prosty sposób przekonać się

kury z „chowu klatkowego”. Jest
to najbardziej nieetyczny sposób hodowli. Produkcja takich
jajek, dyktowana wyłącznie
chęcią zysku, jest przejawem
skrajnego
barbarzyństwa
i jest grzechem. Kury takie,
zmuszone są żyć na tak małej
powierzchni, że przycina im
się dzioby by się nawzajem nie
poraniły. Otoczone i nasączone
własnymi odchodami, karmione są antybiotykami „w trosce
o ich zdrowie”.
„Dwójka” na początku kodu
oznacza jajko pochodzące od
kury z „chowu ściółkowego”.
Różni się to tym od „trójek”,
że tak hodowane kury mają
swobodę przemieszczania się
w zatłoczonych oborach.
„Jedynka” oznacza jajo od
kury wolnowybiegowej, czyli
takiej, która może opuszczać
kurnik. „Zero” to jajko kury
„ekologicznej” co znaczy, że jest
nie tylko wolnowybiegową, ale
też karmiona ekologiczna karmą. Niestety, znakomita większość jajek sprzedawanych na
nasz rynek to „trójki”, a jedynki
i zerówki są rzadkością.
Prawo wyboru
Każdy kupując jajko, sam
podejmuje decyzje, co jest dla
niego najważniejsze. Trudno
od głodującego wymagać kupno droższych jajek, pochodzących z bardziej humanitarnej
hodowli. Jednak, jeśli nas stać
na zapłacenie większej kwoty
i chcemy traktować nasze otoczenie w sposób godny, warto
zainteresować pochodzeniem
naszego jedzenia. Najważniejsze żebyśmy to my zadecydowali, co kupić. A do tego
potrzebna jest właściwa informacja o pochodzeniu danego
artykułu.
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Kurom chowu klatkowego obcina się dzioby, żeby wzajemnie nie raniły się i
faszeruje antybiotykami, żeby nie chorowały.

