3 κατηγορίες χοιρινών που είναι καλά για την υγεία μας!
Η καινοτομία και η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας βρίσκονται στο
επίκεντρο της στρατηγικής του ομίλου Cooperl Arc Atlantique.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο μεγαλύτερος όμιλος παραγωγής χοιρινών της Γαλλίας,
προσφέρει 3 ειδικές κατηγορίες χοιρινών με ιδιαίτερη φροντίδα για την υγεία των
καταναλωτών:
 Χοιρινά που εκτρέφονται χωρίς αντιβιοτικά
 Χοιρινά που εκτρέφονται χωρίς αντιβιοτικά και γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς
 Χοιρινά ενισχυμένα με Ω3 λιπαρά οξέα (Bleu-Blanc-Coeur)

Χοιρινά που εκτρέφονται χωρίς αντιβιοτικά από το τέλος του απογαλακτισμού
Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενειών στους χοίρους, ωστόσο
όσο περισσότερα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερο δημιουργούνται
«ανθεκτικά» βακτήρια, που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία. Αν τα ανθεκτικά
βακτήρια εξαπλωθούν, θα είναι πολύ δύσκολο να τα θεραπεύσουμε, εγείροντας ένα
πραγματικό θέμα δημόσιας υγείας.
Αυτός είναι ο λόγος που η Cooperl αναζητά νέες εναλλακτικές μεθόδους για να
μειώσει δραστικά τη χρήση αντιβιοτικών. Μια απαιτητική και χρονοβόρα, αλλά
απαραίτητη διαδικασία για υγιεινά προϊόντα κρέατος.
Η Cooperl διενεργώντας αυστηρούς ελέγχους, μπορεί να εγγυηθεί την εκτροφή
χοιρινών χωρίς αντιβιοτικά μετά τον απογαλακτισμό (από τις 42 ημέρες περίπου).

Bleu-Blanc-Coeur: Μια ιδιαίτερη κατηγορία χοιρινών ανώτερης ποιότητας,
πλούσιων σε γεύση και σε Ω3 λιπαρά οξέα
Η ένωση Bleu-Blanc-Coeur προωθεί ένα νέο μοντέλο υγιούς αγροτικής ανάπτυξης με
σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές ανώτερη διατροφική ποιότητα και να
συμμετάσχει στην προστασία του περιβάλλοντος.
Το μοντέλο βασίζεται στην επαναφορά καλλιεργειών με υψηλή θρεπτική αξία, που
προσφέρουν στα ζώα μια διαφοροποιημένη και ισορροπημένη διατροφή με φυτικές
πηγές Ωμέγα 3 και σπόρους που είναι φυσικά πλούσιοι σε ένα ευρύ φάσμα
θρεπτικών συστατικών, εξασφαλίζοντας για εμάς ένα πιο υγιεινό και νόστιμο κρέας.
Ταυτόχρονα είναι η μοναδική προσέγγιση με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, ενώ αποκαθιστώντας τις παραδοσιακές καλλιέργειες ενισχύει τη
βιοποικιλότητα και δίνει ξανά χρώμα στα αγροτικά τοπία.
Τα Ωμέγα 3 δεν καταστρέφονται στο μαγείρεμα. Καθώς είναι πολύτιμα για το ζώο, τα
διατηρεί στις μεμβράνες των κυττάρων του. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά
προστατευμένα και βιο-διαθέσιμα για τον άνθρωπο.
Πολυάριθμες κλινικές μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και πάνω από
4.000 αναλύσεις προϊόντων ετησίως αποδεικνύουν την ανώτερη ποιότητα των
προϊόντων Bleu-Blanc-Coeur και ποσοτικοποιούν τις θετικές επιπτώσεις στην υγεία
του ανθρώπου.
Τα προϊόντα Bleu-Blanc-Coeur φέρουν λογότυπο που απεικονίζει το άνθος ενός
λίνου, φυτό του οποίου οι σπόροι είναι πλούσιοι σε Ωμέγα 3 και το οποίο συμβολίζει
την ισορροπημένη διατροφή. Το λογότυπο τοποθετείται μόνο σε προϊόντα που
συμμορφώνονται αυστηρά με τις μεθόδους παραγωγής και αποτελεί εγγύηση.

