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Aktualności Get up, stand up
kategoria: Get up, stand up

Inne z tej kategorii
ocena: 3.44 na 6

Sprawdź swoje jaja.

[Foto, wideo] Tango to taniec mężc...
03.10.2009

komentarzy: 9

Get up, stand up

Gdańsk: Pingwin, co miał dwóch tatusiów - sp...

Data dodania: 19.03.2008

02.10.2009

komentarzy: 0

Get up, stand up

"Z Tango jest nas troje". Promocj...
Zbliżają się Święta, które tradycyjnie kojarzą się nam z jajem. Liczba kupowanych

01.10.2009

komentarzy: 4

w tym czasie jaj zdecydowanie rośnie. Także Animalsi ruszyli do
przedświątecznego ataku, apelując do konsumentów o bojkotowanie jajek z
chowu klatkowego.

Get up, stand up
ARCHIWUM

Animalsi operują też cyferkami z jajek, ale przeciętny nabywca jaj, nie wie, o co tak naprawdę chodzi. 
Jak rozpoznać, z jakiego chowu pochodzi jajko? Na skorupce jest stempel z numerem fermy. Cyfra 3
oznacza chów klatkowy.  Takich jajek nie kupujmy  przekonują Animalsi. Najlepsze jajka z chowu
ekologicznego mają cyfrę 0, z wolnego wybiegu 1, a ze ściółkowego 2. Im niższa cyfra, tym lepsza
jakość jajek.”
Otóż nie zawsze cyfry są na każdym jajku. Producenci jaj mają obowiązek podawania informacji, w jaki
sposób jajo „wyprodukowano”. Ta informacja jest podawana na dwa sposoby: jako kod (stempel, kilka
cyfr z oddzieloną cyfra oznaczającą chów) bezpośrednio na jajku albo na opakowaniu/zgrzewce z jajami.
Dlatego patrzmy uważnie także na opakowania.
Dodatkowo na opakowaniu możemy znaleźć inne oznaczenia  na przykład o dacie ich minimalnej
trwałości oraz ich klasie wagowej:

Tragiczny wypadek w Gdyni - zginęli trzej ...
29.08.2009

komentarzy: 38

Gdyńskie

Jedno pytanie: Inżynierska 125: zalegalizowane ...
30.09.2009

KLASA WAGOWA JAJ:

komentarzy: 12

Gdyńskie

Wojciech Szczurek Człowiekiem Marketingu Roku 2009!
01.10.2009

XL  bardzo duże, o masie od 73 g

komentarzy: 22

Gdyńskie

Jacek Benert wygrał z Gdynią po raz drugi.

L  duże, o masie od 63 g do poniżej 73 g
M  średnie, o masie od 53 g do poniżej 63 g
S  małe, o masie poniżej 53 g
S  małe, o masie poniżej 53 g

28.08.2009

komentarzy: 38

Gdyńskie

[Wideo] Po Sesji:Jerzy Zając straszy Andrzeja S...
02.09.2009

komentarzy: 12

Gdyńskie

Jestem nienormalny. Wywiad ze Zmorą + sporo
22.08.2009

komentarzy: 3

Gdyńskie

KLASA JAKOŚCIOWA JAJ:
A  ekstraświeże, tylko takie mogą się znajdować w handlu; muszą być znakowane na fermie lub w
pierwszym zakładzie pakowania, który je odebrał od producenta. Trzeba je oznakować i dostarczyć do
odbiorcy w dniu ich zniesienia.
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Remis Arki z poznańskim Lechem
04.10.2009

komentarzy: 0

Gdyńskie

Tusk: Piaśnica pokazuje całą ohydę nazizmu
B  mogą być wykorzystywane tylko w przetwórstwie spożywczym.

04.10.2009

komentarzy: 2

Małe Trójmiasto

Wypadek na trasie Słupsk - Ustka. Wiatr przewrócił
Informacja o klasie czy świeżości jajka jest jednak mniej istotna, niż samo pochodzenie jaja.
Co dokładnie oznaczają te magiczne cyfry?

drz...
04.10.2009

komentarzy: 0

Pomorskie
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Po Zatoce Gdańskiej żeglowali niewidomi
04.10.2009

komentarzy: 2

Trójmiejskie

WTS: Hazardzista
04.10.2009

komentarzy: 2

Gdyńskie

Vistal Łączpol rozczarował
04.10.2009

komentarzy: 1

Gdyńskie

Arka Gdynia przegrała u siebie z Lechią Gdańsk
04.10.2009

komentarzy: 0

Gdyńskie

Bałtyk Gdynia wraca na tarczy ze Śląska
04.10.2009

komentarzy: 0

Gdyńskie

[Na żywo] Arka Gdynia - Lech Poznań 1:1
04.10.2009

komentarzy: 1

Gdyńskie

[Wideo] Arka zagra ze słynnymi Młotami !!!
04.10.2009

komentarzy: 1

Gdyńskie

[Foto, wideo] Wielki powrót Ryśka
04.10.2009

komentarzy: 0

Tygodniuffka

Gdynia: głosy dla hospicjów i sadzenie żonkili
04.10.2009

komentarzy: 2

Gdyńskie

Ceramika i grafiki Janiny Karczewskiej-Koniecznej w
Ga...
04.10.2009

komentarzy: 0

Gdyńskie

Gdańskie wychodki, czyli jak uczcić Grassa
04.10.2009

komentarzy: 0

Trójmiejskie

Kto dostanie dziś Nagrodę Nike?
04.10.2009

Cyfra 3 – chów klatkowy. Jaja pochodzą od kur , które całe swe życie spędzają w klatkach tak małych,
że nie mogą nawet rozłożyć skrzydeł. Dna klatek, często pochyłe, są zrobione z drutu, który tnie im
stopy. Wiele kur umiera tylko z powodu złych warunków. By zapobiec zmniejszeniu nośności, co jest
efektem ciągłego stresu i przemocy, producenci przypalają gruczoły kur rozgrzanym metalem, kurom
obcina się dzioby, aby nie dokonywały samookaleczeń i przez kraty nie walczyły z innymi. Same te
praktyki zabijają tysiące zanim osiągną one dojrzałość.

komentarzy: 0

Ogólne

Intercity odda nam pieniądze za spóźnienia pociągów
04.10.2009

komentarzy: 1

Ogólne

16-latek z Tczewa zwycięzcą polskich eliminacji World ...
04.10.2009

komentarzy: 0

Pomorskie

Operatora hali gdańsko-sopockiej poznamy do końca
roku
04.10.2009

komentarzy: 0

Trójmiejskie

Sztormowa pogoda zatrzymała w porcie promy Stena
Zobacz film z niehumanitarnego chowu klatkowego na stronie ANIMALS

Line ...
04.10.2009

komentarzy: 0

Dodatkowo naukowcy głośno już mówią nie tylko o antybiotykach przedostających się do jaj, ale też o
hormonach stresu w nich zawartych.

Lotos Gdynia kontra CCC Polkowice

Cyfra 2  chów ściółkowy. Kura spędza całe życie w zamkniętym pomieszczeniu, hali, ale może

Najnowsze w Galerii

swobodnie poruszać się.
Cyfra 1  chów wolnowybiegowy. Kura hodowana w warunkach częściowo otwartych  z reguły zamyka
się kury na noc.
Cyfra 0  chów ekologiczny. Kura nośna hodowana w tradycyjny sposób z wolnym wybiegiem na
świeżym powietrzu, czyli dziobie sobie gdzie chce i jak chce.

04.10.2009

komentarzy: 0

Gdyńskie
Gdyńskie
ARCHIWUM

Vege Dolina, WarszawaSłużewiec,
02.10.2009 r., Foto: S...
Promocja książki "Z tango jest nas
troje" na Uniwersyte...
Vavamuffin w Uchu, 2.10.2009, foto:
Tomasz Cieślikowski
Najnowsze w bazie firm

Zdecydowanie popieramy apel Animasów, ze względów humanitarnych i własnych, egoistycznych, czyli
zdrowotnych. Jajka nr 3 nie polecamy podawać nawet najbardziej ulubionej teściowej.
Niemniej jednak konia z rzędem temu, kto trafi w sklepie, czy w markecie na jajko nr 2. Takie jajka ( czy
z chowu ekologicznego czy z wolnego wybiegu) możemy trafić tylko na wsi, albo na targu. Nieliczna
grupa sklepów ekologicznych to za mało, by zaspokoić popyt, tym bardziej, że ceny takich jaj w takich
punktach również odstraszają. Detaliczni sprzedawcy jaj nie mają zaś obowiązku ich oznakowania.

Centrum Nauki i Biznesu Żak
Stajnia TARA
Stajnia Kolibki-nauka jazdy dla
dzieci i dorosłych

Dlatego, oprócz na pewno słusznej idei edukowania społeczeństwa, przydałaby się pełna informacja, w
jakich miejscowościach, sklepach, czy hurtowniach można kupić jaja pochodzące nie z chowu
klatkowego.
Dla konsumentów będzie to informacja bezcenna. Dla producentów, czy hodowców oznaczać to może
spadek popytu na jaja nr 3 , a co za tym idzie – być może docelowo spowoduje również zmianę
warunków hodowli drobiu.
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Zgło ś b łąd na stronie

Zgło ś naruszenie regulaminu

Oceń ten artykuł

1 2 3 4 5 6
Podziel się z nami Twoim zdaniem
Nick:

Pamiętaj!

Mail:
Twój komentarz:

Tutaj wpisz komentarz: max 255
znaków i bez adresów www i email.

5

Zawsze warto coś powiedzieć,
ale prosimy, nie przeklinaj i nie
obrażaj innych.
Regulamin
Wyczyść formularz

6

Cometto

Dodaj komentarz

14.02.2009  23.25.12

Nie wiem co macie za problem z tymi jajami  ja bez problemu kupuję w sklepiku osiedlowym 1PL, a w
markecie (Tesco) widziałem wczoraj 3, 2, 1 i 0. Fakt, że nie mieszkam w Trójmieście... :)
Ja

09.06.2008  12.41.11

Ja również poszukuję jaj z innymi cyferkami niż "3", ale póki co nie znalazłam. NIe popieram chowu
klatkowego. podajcie proszę gdzie ja kupię jajkaokolice Sosnowca, które zjem bez żalu.
evita

14.05.2008  22.38.52

chciałabym znaleźć w Gdyni sklep z jajkami typu 0 lub 1, na razie w okolicy ani jednego. Byłam na farmie
kurzej, zanim ktoś zacznie żartować niech zobaczy co oznacza planowe, masowe okrucieństwo
nastawione na zysk. A nie jestem wcale wegetarianką lub członkiem Greenpeace  po prostu zwykłym
człowiekiem, który dopiero po takiej wizycie zaczął się zastanawiać, co oznacza człowieczeństwo...
kasia

19.03.2008  23.07.36

nie wiedzialam ze to az tak wazne, tylko gdzie takie jaja mozna kupic?
meldunek

19.03.2008  15.09.00

Melduję, że moje są klasy "0". Oba:)))
gdnszczanin

19.03.2008  14.31.25

sprawdzalem!!!!!!!!!!!moje nie maja zadnych pieczatek
Informacja redakcji
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze dodawane przez użytkowników.
Kultura, Rozrywka, Humor

Baza firm gdyńskich
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[Foto, wideo] Wielki powrót Ryśka

04.10.2009
dodano: 04.10.2009
ocena: 3.5 na 6
komentarzy: 0

Zobacz wszystkie kategorie

WTS: Hazardzista
komentarzy: 2

Gdyńskie

[Foto, wideo] Tango to taniec mężc...
03.10.2009

komentarzy: 9

Get up, stand
up

[Foto] Vavamuffin w Uchu.
03.10.2009

foto:

Afera hazardowa, w której Zbigniew Chlebowski
bronił interesów Ryszarda Sobiesiaka, to powrót
tego pięknego imienia na salony.

03.10.2009

Gdyńskie

WIĘCEJ

komentarzy: 0

Gdyńskie

[Foto] Witch Hunt, No Se, The Black Thunder w
Rockz
03.10.2009

komentarzy: 0

WTS: Rysiu do Zbysia  stenogram ...
03.10.2009

Miejsce na Twój baner

Patronat Medialny Gazety Świętojańskiej
Baza Firm Gdyńskich Gazety Świętojańskiej

komentarzy: 0

[Foto] Kevin Blechdom w Uchu

komentarzy: 3
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