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ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ.ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ.
ΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΟΜΩΣΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΟΜΩΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΤΕΣ;ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΤΕΣ; »

« ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ.
ΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΟΜΩΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΤΕΣ; »

«

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ!
Αν συνεχίσετε να αγοράζετε αυγά πτηνοτροφείου, 

υποστηρίζετε αυτά τα βασανιστήρια.
Αγοράστε αυγά ελευθέρας βοσκής και βοηθήστε 

να σταματήσει αυτή η απάνθρωπη πρακτική του να 
χρησιμοποιούμε τις κότες σαν μηχανές. 

Τους αξίζει κάτι καλύτερο.  

Μπορείτε να βρείτε τα αυγά ελευθέρας 
βοσκής στα σούπερ μάρκετ.

Αν τρώτε έξι αυγά την εβδομάδα, θα σας στοιχίσει 
μόνο 50 λεπτά παραπάνω. Μικρό το τίμημα που θα 

πληρώσετε για να δώσετε ένα τέλος στην απόγνωση 
και τα βασανιστήρια που υποφέρουν οι κότες στις 

κλωβοστοιχίες των πτηνοτροφείων.

Μην αγοράζετε αυγά πτηνοτροφείου.



Τι σας νοιάζει;
Κότες είναι.

Οι κότες είναι όντα με αισθήματα κι 
όχι μηχανές που παράγουν αυγά. 

Πεινάνε, διψάνε κι αισθάνονται πόνο 
και απόγνωση όπως τα σκυλιά και οι 

γάτες. Γιατί λοιπόν τις χρησιμοποιούμε 
σαν μηχανές;

Από πού προέρχονται τα αυγά σας;
Αν αγοράζετε αυγά πτηνοτροφείου, 
η κότα που γέννησε τα αυγά σας:

• Έχει στη διάθεσή της λιγότερο χώρο 
από το εξώφυλλο ενός περιοδικού

• Δεν μπορεί να εκδηλώσει τη φυσιολογική 
της συμπεριφορά

• Δεν μπορεί να απλώσει τα φτερά της
• Δεν μπορεί να χτίσει τη φωλιά της

• Βαριέται τόσο πολύ που μαδάει τα ίδια της 
τα φτερά και τσιμπάει τις άλλες κότες
• Δεν βλέπει ποτέ το φως της ημέρας

• Μετά από ένα μόλις χρόνο αρχίζει να παθαίνει 
αυτόματα κατάγματα λόγω έλλειψης άσκησης 

και τότε σφάζεται
Αν αγοράζετε αυγά ελευθέρας βοσκής, 

η κότα που γέννησε τα αυγά σας:
• Ζει έξω στο φυσικό της περιβάλλον

• Μπορεί να χτίσει τη φωλιά της
• Της αρέσει να σκάβει και να βρίσκει 

μόνη της την τροφή της
• Της αρέσει να κυλιέται στο χώμα
• Επικοινωνεί με τις άλλες κότες
• Είναι ελεύθερη και ευτυχισμένη
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