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Koop geen ei bij kwellerij –
geen ei met het kengetal 3!
Om de titel te begrijpen, moet je eerst het volgende weten:
Er zijn drie manieren om kippen te houden:
-> Vul de volgende woorden correct in: scharreleieren, legbatterij, vrije uitloop-extensief
1.
Leven de kippen in stallen en mogen gedurende de dag naar buiten.
Daar hebben ze de mogelijkheid om zelf naar voer te zoeken.

2.
Dit is pure stalhouderij. De kippen hebben nesten
en kunnen zich vrij in de stal bewegen en er schijnt
daglicht naar binnen.

3.
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De kippen leven in kooien met 20 tot 60 dieren. Ze hebben nesten,
zitstokken en strooisel. Helaas heeft elke kip niet meer ruimte
dan het oppervlak van een A4-blad. Ze krijgen ook geen daglicht
en mogen zich alleen in de kooi bewegen.
Om deze reden keurt een groot deel van de bevolking deze manier
van kippen houden af en bestempeld het als dierenmishandeling.

Werkblad - Kijk voor de antwoorden op Internet - www.aduis.nl. Heeft u ook werbladen en wilt u deze met andere
collega´s delen? Mail ze dan naar Aduis (info@aduis.nl) en wij plaatsen deze dan als downlaod op onze web site.

N° 100.521

Wereldoriëntatie

5-6 jaar, 01

com

Hoe weet ik uit wat voor een bedrijf mijn ei komt?
Zodat men bij het kopen meteen herkent of het ei uit een kooi-,
scharrel- of vrije uitloop houderij komt, bestaat in alle Europese
landen een unieke identificatiecode.
Elk ei is gemerkt met een stempel dat vier belangrijke gegevens
bevat:
- Het eerste nummer geeft het type van de houding weer
		
0 = Biologische eieren, de kippen leven
		
steeds in vrije uitloop en krijgen alleen biologische diervoeders
		
1 = Vrije uitloop
		
2 = Scharrelhouderij
		
3 = Legbatterij
- het tweede getal staat voor het land waar het ei uit
komt bijv. AT = Oostenrijk, BE = België, DE = Duitsland,
ES = Spanje, IT = Italië, NL = Nederland.
- Het derde cijfer kenmerkt het bedrijf.

Type van houding

- En het vierde cijfer is het stalnummer.

Stalnummer
Land van herkomst

->

Bedrijfsnummer

Werkopdracht:

Beschrijf het ei met de volgende informatie:
Vrije uitloop uit Italië, uit bedrijf
nr. 08761, met stal nr.4.

-> Werkopdracht voor het internet:
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Op het volgende adres kun je meer te weten komen over eieren. Waar ze vandaan komen, houding
van kippen etc. Ga er eens heen en kijk er rustig rond!
www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Keurmerk%20eieren
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