Az „állatbarát” tojás
A

z európai tojáspiacot jelentős mértékben átalakíthatja
az a tendencia, amely egyre
inkább az állatbarát technológiáknak kedvez, és előnyben részesíti
azokat a termékeket, amelyek ilyen
tartásmódból származnak. Tojótyúkoknál ez a ketreces tartás fokozatos háttérbe szorulását és a mélyalmos termelés jelentős térnyerését
eredményezi. 2012. évtől a hagyományos ketreces tartás tilos, csak az
úgynevezett feljavított ketrecek alkalmazhatók. Ennél azonban már sok
tudatos szemléletű élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás is továbblépett,
és szortimentjükben a ketreces tartásból származó tojásokat fokozatosan lecserélik mélyalmos tojásokra.
A Farm Tojás-csoport elkötelezte magát az állatbarát tartási rendszerek
mellett és 2007. év óta fejlesztéseit ennek tükrében végzi. Jelenleg teljes
tojótyúkállományának több mint fele már mélyalmos tartásban termel, ezen
belül is egyre nagyobb a modern voliere-tartásban termelt tojások aránya.
Ezek a tyúkok szabadon mozognak az istállóban, röpködnek, kapirgálnak, tojásaikat fészekbe tojják. Ülőrudakon pihennek, hasonlóan, mint
annak idején nagyanyáink kertjében a fákon.
A mélyalmos tartásban termelő tyúkoktól származik a Mélyalmos Farm
Tojás, mely sok hazai áruházlánc polcain megtalálható.
Ausztriában, Németországban és Hollandiában a mélyalmos tojás már
szinte teljesen kiszorítja a piacról a ketreces tartásból származó tojáso-

kat. Hazánkban is egyre jobban keresik ezt a terméket, melyet a tojáson
lévő 2-es kód jelöl. A tudatos fogyasztó egyre inkább magyar terméket
vásárol, és ha talál a polcokon állatbarát tartásból származó kiváló hazai
élelmiszert, akkor remélhetőleg azt fogja választani. (X)

The ‘animal-friendly’ egg
The trend of animal-friendly technologies may change the European egg market significantly. In the case of laying hens this means shifting from breeding in
cages to deep bedding. From 2012, breeding in traditional cages is forbidden;
only improved cages can be used. Farm Tojás Csoport is devoted to animalfriendly breeding, more than half of our laying hens are kept in deep bedding
already. These hens move around freely, scratch about and lay their eggs in
nests. Mélyalmos Farm Tojás comes from these hens and can be found in several Hungarian stores. These products are marked by the code ‘2’. n
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