Co potvrdila
věda?

Kdo pro vás biohovězí
produkuje?

• Maso přežvýkavců je mimořádně bohaté na výskyt konjugované
kyseliny linolové (CLA). CLA je připisován protirakovinný a protisklerotický potenciál.*

Podrobné informace o ekofarmách s chovem masného skotu a místech
prodeje naleznete v adresáři na:
www.pro-bio.cz / www.biospotrebitel.cz / www.biohovezi.cz
nebo v katalogu svazu „NAJDĚTE SI ČESKÉ BIO“

• Maso skotu z ekologického chovu vykazuje vyšší obsah nenasycených mastných kyselin.*
• Biomaso vykazuje menší zbytkové hodnoty pesticidů a antibiotik než
porovnávané konvenční vzorky.*
• Maso z ekochovu má lepší profil mastných kyselin ve vztahu k jejich
fyziologické nutriční hodnotě. V porovnání s konvenčními vzorky vykázaly živočišné produkty z ekologických chovů o 10 – 60% vyšší obsah
prospěšných mastných kyselin. **
• Hovězí maso je zdrojem plnohodnotné živočišné bílkoviny bohaté
na vitamíny, minerální látky a stopové prvky, jako např. železo a selen.
* Studie „Je bio skutečně lepší“ Dr. Alberty Velimirov z „Institutu Ludwiga
Boltzmanna“ a výzkumníka v oblasti rizik Dr. Wernera Müllera
** FiBL - Research Institute of Organic Agriculture: FiBL DOSSIER, Quality
and Safety of Organic Products. FiBL. Switzerland 2006.
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Kdo biohovězí zpracovává?

Členové Svazu PRO-BIO:
Biopark s.r.o., Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov, info@biohovezi.cz
Krtouš Vladimír, Zdíkov-Branišov 9, 384 73 Stachy, tel. 602 830 958
Sklenář Josef, Sasov 2, 586 01 Jihlava 1, www.biofarma.cz, tel. 567 312 281
Vacík Václav, Roupov 28, 334 53 Roupov, tel. 377 980 667
Prodej baleného biohovězího prostřednictvím Biofarmy Sasov Josefa Sklenáře.
Ostatní:
AGRO & KOMBINÁT Dolní Žandov spol. s r.o. - Jatky Malá Šitboř, Dolní Žandov
218, 354 93 Dolní Žandov
Agro Měřín, Zarybník 516, 594 42 Měřín
Foitl řeznictví a uzenářství v.o.s., náměstí J.V. Kamarýta 70, 382 32 Velešín
Jatka Zbiroh spol.s.r.o., Bezručova 347, 338 08 Zbiroh
Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, 588 61 Kostelec u Jihlavy, www.ku.cz
Biohovězí používají na výrobu biouheráku.
Prodej baleného biohovězího prostřednictvím Biofarmy Sasov.
Vytištěno na 100% recyklovaném papíru.
Fotoarchiv: svaz PRO-BIO, PRO-BIO liga, Biopark, s.r.o., BLE Bonn
Leták vznikl s laskavou podporou Nadace na ochranu zvířat.

Z k u st e

bio

Jak poznáte
biohovězí?

Proč je
bio lepší?

Je to
eko – logické!

Bio hovězí maso z českých ekofarem je v některých bioprodejnách
a obchodních řetězcích nabízeno porcované a balené ve vaničkách
za použití tzv. ochranné atmosféry
(směs O2 a SO2). Na obale je uvedeno národní logo pro biopotraviny
– tzv. biozebra, a kód kontrolní
organizace (CZ-KEZ, CZ-ABCERT,
CZ-BIOKONT). Každý balíček masa
dále obsahuje informace o hmotnosti, druhu a původu masa, datum
porážky a datum spotřeby.

WELFARE = pohoda zvířat

Biohovězí u nás produkují zejména ekologičtí zemědělci, kteří pastevním
způsobem chovají speciální masná plemena skotu, šlechtěná k produkci
křehkého a po všech stránkách kvalitního masa. Krávy jsou chovány
s telaty většinu roku venku a ve stádu jsou i plemenní býci.
Řada spotřebitelů dává přednost biopotravinám i pro jejich lepší chuť,
která je u biohovězího ovlivněna hlavně plemenem, vyzrálostí masa
(díky přirozeně pomalejšímu růstu zvířat), pohybem zvířat a jejich chovem
v přirozených podmínkách bez stresu, vysoce kvalitním krmivem
a v neposlední řadě i způsobem porážky na certifikovaných jatkách.

V případě přímého nákupu biohovězího vám ekologický chovatel, jatka
nebo řezník ochotně předloží certifikát o původu bioproduktu, vydaný
kontrolní organizací pro ekologické zemědělství.

Téměř všechno krmivo (pastva, seno, senáž a bioobiloviny na dokrmení)
v ekochovu musí pocházet z kontrolovaného ekologického hospodářství,
nejlépe z vlastní rostlinné produkce farmy.

Váš prodejce biohovězího

Základem ekologického chovu skotu je psychická a fyzická pohoda zvířat,
kterou podporuje:
• dostatek životního prostoru
• celoroční přístup na pastvinu nebo do výběhu
• snadný přístup k čerstvé vodě a krmivu
• možnost úkrytu před sluncem i nepřízní počasí
• pohodlné místo k odpočinku na podestýlce
• společnost ostatních zvířat
• preventivní péče o zdraví
• upřednostnění přirozené plemenitby

V ekologickém zemědělství je zakázáno:
• celoplošné roštové ustájení
• používání hormonálních látek pro stimulaci růstu a synchronizaci říje
• embryotransfer
• krmivo GMO původu a extrahované šroty
• zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavcům
• preventivní podávání antibiotik
• používání elektrických bičíků
• podávání tlumících léků při převozu na místo porážky

Bio hovězí maso získalo ocenění ve spotřebitelské
anketě „Nejoblíbenější český biovýrobek roku 2006“,
pořádané PRO-BIO LIGOU.

Více informací o biopotravinách
a ekologickém zemědělství najdete:
www.biospotrebitel.cz / www.pro-bio.cz

Leták vydal:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, ve spolupráci
s PRO-BIO LIGOU

