
A352

?

? ?

org
ani

c

A352

?

? ?

org
ani

c

A352

?

? ?

org
ani

c

A352

?

? ?

org
ani

c

AT THE
?

? ?

BUY?
YOUR CHOICE COULD HELP

END THE SUFFERING OF
HENS KEPT IN CAGES

YOU
WHICHEGGSWILL

To find out more about buying 
higher welfare food visit

ciwf.org/yourfood

Compassion in World Farming campaigns peacefully to
end cruel farming practices. We believe that animals

should not, and need not, suffer.

For more information about the work we do, 
please contact us on Tel: 01483 521 953 or email us at:

supporters@ciwf.org.uk

Compassion in World Farming is a registered charity,
registered number 1095050

A407

Keep this guide. Use it when you’re
out and about and help others go
free-range.

To order more free copies for your
friends and family, contact us on
01483 521 953 or
supporters@ciwf.org.uk

We award companies for using
only free-range and barn eggs. 
To see our winners, visit
thegoodeggawards.com

SPREAD
THE WORD

Look out for restaurants and cafés that
use free-range eggs like these...

EATING OUT

If it doesn’t say ‘free-range’ on the menu, ask!

SUPERMARKET

All own-label products

All own-label products

Most own-label products

Taste the Difference and Not Just
for Vegetarians range

The Best range

Many Finest products

Many Extra Special products

Look for own-label products
that use free-range eggs...

EGG
INGREDIENT

Unless the label says 
‘free-range’ it’s probably

made using eggs from
caged hens.

Organic products
contain organic 

free-range eggs.

Don’t forget...

such as

Look for free-range products
like cakes and mayonnaise...

                                    

Μην ξεχνάτε...

όπως η:

Εάν δεν υπάρχει επιγραφή 
που δηλώνει χρήση αυγών

ελευθέρας βοσκής,
τότε το πιθανότερο είναι

να χρησιμοποιούνται αυγά 
κλωβοστοιχίας.

Τα βιολογικά προϊόντα 
περιέχουν βιολογικά αυγά

ελευθέρας βοσκής.

Τα αυγά
ως συστατικά

Στα καταστήματα
Ψάξτε για αυγά ελευθέρας βοσκής
των καταστημάτων όπως...

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Διαδώστε
το μήνυμαΣτην Ευρώπη που έχουν 

κερδίσει βραβεία
Google Egg Awards.

Η Φιλοζωική Κρήτης υποστηρίζει
την εκστρατεία για την επίτευξη

της ευημερίας των ζώων
και πιστεύει οτι τα ζώα δεν χρειάζεται

και δεν πρέπει να υποφέρουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεές:
www.CretanAnimalWelfare.org

Εσύ ποια αυγά
θα αγοράσεις;

Η επιλογή σου μπορεί να δώσει 
τέλος στα βάσανα των κοτών

που ζουν σε κλουβιά.   

Aν στο μενού δεν αναγράφεται
“έλευθέρας βοσκής”
ρωτήστε τον σερβιτόρο
ή την διεύθυνση.

Κρατήστε αυτόν τον οδηγό.
Χρησιμοποιήστε τον όταν είστε έξω
και βοηθήστε κι άλλους να επιλέξουν
αυγά ελευθέρας βοσκής.

Για να παραγγείλετε κι άλλα αντίτυπα
επικοινωνήστε μαζί μας στο:
info@CretanAnimalWelfare.org

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά
με την αγορά τροφίμων που εγγυώνται
την ευημερία των ζώων επισκευθείτε:
ciwf.org/yourfood



Each egg must be stamped with a code which
specifies the method of production.

LOOK
at the first number in the  code  on the egg:

0 = organic
1 = free-range
2 = barn
3 = caged

YOUR CHOICE COULD

SET A HEN
FREE

When you buy eggs, you can choose what sort of life you want 
the hen to enjoy or endure. On average a caged hen lays over 
300 eggs in a year, so if you buy half a dozen eggs a week,
switching from caged to free-range could set a hen free.

CHOOSE
FREE-RANGEOrganic & free-range eggs

Access to outdoors
Free to express natural behaviours

Barn eggs
Indoors without cages
Free to express natural behaviours

Eggs from caged hens
Indoors in battery cages
Four or more hens per cage
Less space than an A4 page each
Unable to express natural behaviours

WHAT
DOES
IT MEAN
FOR THE HENS?

HOW TO RECOGNISE

WHICHEGGS
YOU ARE
BUYING

Under EU law, each egg box must clearly state
how the hens are kept.

Don’t be fooled be 
phrases like ‘farm fresh’ 
or ‘farm assured’, they 
could still be from caged 
hens. Always check the 
box or look for the code 
stamped on the eggs. 

CAGES PREVENT HENS FROM EXPRESSING

NATURAL
BEHAVIOUR

Hens cannot:

• Lay eggs in a nest

• Forage for food
on the ground

• Perch

• Dust-bathe

• Flap their wings
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Οι κότες στα κλουβιά (κλωβοστοιχία)
δεν μπορούν να εκφράσουν καμία 

Σύμφωνα με Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σε κάθε συσκευασία αυγών θα πρέπει
να αναγράφεται ο τρόπος εκτροφής των κοτών.

Κάθε αυγό θα πρέπει 
να είναι σφραγισμένο 

με έναν κωδικό που 
δηλώνει τη μέθοδο 

παραγωγής

Τι
σημαίνει
αυτό για τις κότες Διαλέξτε

ελευθέρας
βοσκής

Η επιλογή σου μπορεί
να ελευθερώσει
μια κότα

Όταν αγοράζεις αυγά, είναι στο χέρι σου να επιλέξεις την ποιότητα 
ζωής που θέλεις να απολαμβάνει μία κότα.
Κατά μέσο όρο μία κότα κλωβοστοιχίας γεννάει πάνω από 300 αυγά 
τον χρόνο, άρα εάν αγοράζεις 6 αυγά την εβδομάδα,
η αλλαγή από κλωβοστοιχίας σε ελευθέρας βοσκής
μπορεί να ελευθερώσει μία κότα.

Βιολογικά και ελευθέρας βοσκής αυγά.
Πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο.
Ελευθερία για να εκφράσουν τη φυσιολογική τους συμπεριφορά.

Αυγά απο κότες κλωβοστοιχίας
Εσωτερικού χώρου, σε κλουβιά.
4 ή περισσότερες κότες σε ένα κλουβί.
Μικρότερο εμβαδόν απο μια Α4 κόλλα χαρτί για κάθε κότα.
Αδυνατούν να εκφράσουν φυσιολογική συμπεριφορά.

Αυγά αχυρώνα
Εσωτερικός χώρος χωρίς κλουβιά.

Αδυνατούν να εκφράσουν τη φυσιολογική τους συμπεριφορά.

Μην σας ξεγελάνε φράσεις όπως “φρέσκα αυγά”
ή “αυγά ημέρας”, θα μπορούσαν να είναι και αυγά 

κλωβοστοιχίας. Εξετάστε πάντα στη συσκευασία
ή ελέγξτε τον κωδικό της σφραγίδας του αυγού.

όπως να:
• Γεννήσουν αυγά σε φωλιά
• Σκαλίσουν το έδαφος
    προς εύρεση τροφής
• Κουρνιάσουν σε κλαδιά
• Κάνουν αμμόλουτρα
• Τινάξουν τις φτερούγες τους

φυσιολογική
συμπεριφορά

Κοιτάξτε
Τον πρώτο αριθμό του κωδικού στο αυγό:

0 = βιολογικά
1 = ελευθέρας βοσκής
2 = αχυρώνα
3 = κλωβοστοιχίας

Πώς ν’ αναγνωρίζετε
τι αυγά αγοράζετε    


