
Tekst I
Dezetekst hoort bij de opgaven 11 en 12.

Eicode en kippenteed

Scharreleieren, vrije uitloopeieren... Bij die namen denk je aan een ontspannen leventje voor de kippen: lekker
buiten rondscharrelen met veel ruimte. Maar niets is minder waar. Ook de legsters van deze eieren zitten binnen
en hebben daar maar heel weinig ruimte. Als je zeker wilt weten hoe het leven van de kip van jouw ei eruitziet, kijk
dan naar de code op het ei. Die 'eicode' kan je precies vertellen of 'jouw' kip een beetje een leuk leven heeft.

Code 3: Kooi-eieren

De kippen van kooi-eieren wonen in legbatterijen. Dat zijn stallen waar heel veel kippen in kooien wonen. Ze leven
met drie tot vijf kippen heel dicht op elkaar in een kleine kooi. Er leven ongeveer 18 kippen op één vierkante meter.
De vloer van zo'n kooienruimte bestaat uit licht hellend draadgaas, waarover de verse eieren vanzelf naar een
verzamelband rollen. Door de kleine ruimte krijgen veel kippen stress en door de bodem van draadgaas
verwonden sommige kippen zich. ln de messte supermarkten worden geen kooi-eieren meer verkocht.

Code 2: Scharreleieren

Scharrelkippen worden niet gehouden ín kooien, maar in stallen die tot vier etages hoog zijn. Het idee is dat de kip
natuurlilk gedrag moet kunnen vertonen. Ze moeten kunnen 'rondscharrelen'. Dat probeert men te bereiken door
meer ruimte en een bodem die voor een deel vrij is van draadroosters. Ook ligt er strooisel op de grond, zijn er
stokken om op te zitten en 'legnesten'waarin de kippen hun ei kwijt kunnen. De kippen zitten gemiddeld met zijn
negenen op één vierkante meter. Scharrelkippen hebben net als kooikippen geen vrije uitloop naar buiten en zien

dus nooit daglicht.

Code 1 : Vriie-uitloopeieren
Deze eieren komen van kippen die worden gehouden in hetzelfde soort stal als scharrelkippen. Ze zitten ook
binnen met zijn negenen op één vierkante meter. Maar overdag kunnen ze naar buiten lopen, zoveel als ze maar
willen. Buiten hebben ze bijna drie vierkante meter uitloop per kip.

Code 0: Biologische eieren
Deze eieren zijn het meest diervriendeliik. Ze zijn gelegd door kippen die maximaal met ziin zessen per vierkante
meter in stallen zitten en buiten ongeveer vier vierkante meter uitloop per kíp hebben. ln tegenstelling tot de
andere kippen krijgen de kippen in deze categorie grotendeels biologisch, dus onbespoten voer.


