
χώρα εκτροφής

Η Γαλλία διαθέτει 13 εκ. εκτάρια χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις µεγαλύτε-
ρες στην Ευρώπη, που αποτελούν βάση διατροφής για τα βοοειδή. 

Ο µεγάλος φυσικός αυτός πλούτος, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη παράδο-
ση εκτροφής, δίνει στη Γαλλία την πρώτη θέση στην Ευρώπη και σε ό,τι 
αφορά την κτηνοτροφία, µε το πολυπληθέστερο κοπάδι  βοοειδών που 
αριθµεί 19 εκ. ζώα. 

Το κοπάδι αυτό χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των φυλών του αλλά 
και ένα σηµαντικό αριθµό ζώων (πάνω από 50%) που προέρχονται από 
κρεοπαραγωγές ράτσες (όπως η Charolaise, η Limousine και η Blonde 
d’Aquitaine). 

Οι ράτσες αυτές έχουν επιλεγεί για την απόδοσή τους σε ό,τι αφορά την 
παραγωγή κρέατος αλλά και για τις µητρικές τους ιδιότητες. Έτσι δίνουν 
σφάγια µε βέλτιστη διάπλαση και πάχυνση και, κυρίως, ποιοτικό κρέας, 
ιδανικό για κατανάλωση.
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µε σεβασµό στα ζώα

Ο υψηλός αριθµός βοοειδών στη Γαλλία κατανέµεται σε έναν εξίσου εντυ-
πωσιακά υψηλό αριθµό κτηνοτροφικών µονάδων: 200.000 µικρές και µε-
σαίες µονάδες εκτροφής, εκ των οποίων 120.000 είναι εξειδικευµένες στις 
κρεοπαραγωγές ράτσες και λειτουργούν µε παραδοσιακές µεθόδους, µε 
ένα µέσο όρο 50-60 αγελάδων µητέρων. Η γαλλική παραγωγή είναι εκτα-
τικού τύπου και πραγµατοποιείται σε ένα ποιοτικό περιβάλλον που συµµε-
τέχει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 Η ευζωία είναι καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα της παραγωγής 
κρέατος, κάτι που γνωρίζουν καλά οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι: µέσα από την 
καθηµερινή επαφή και την γνώση που διαθέτουν σε θέµατα συµπεριφοράς 
των ζώων, οι Γάλλοι επαγγελµατίες συµβάλλουν καθοριστικά στην ευζω-
ία των κοπαδιών τους. Οι εκτροφείς που προµηθεύουν τα πιστοποιηµένα 
σφαγεία Bovillage έχουν όλοι δεσµευτεί για την τήρηση του Σύµφωνου 
Ορθών Πρακτικών Κτηνοτροφίας που έχει θέσει σε εφαρµογή ο κλάδος 
προκειµένου να εγγυηθεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ζώων κατά 
τη διάρκεια της εκτροφής και της µεταφοράς τους στα σφαγεία.
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υγειονοµικές εγγυήσεις και
ιχνηλασιµότητα 

 Στη Γαλλία, το 92% των ζωοτροφών που χρειάζονται τα βοοειδή παρά-
γεται στις φάρµες, γεγονός που εγγυάται µία 100% φυσική διατροφή, 
κυρίως φυτική, προσαρµοσµένη απόλυτα στις ανάγκες τους. Επιπλέον 
η νοµοθεσία επιβάλλει ακριβή ταυτοποίηση όλων των ζωοτροφών που 
παράγονται ή αγοράζονται και παρέχονται στα ζώα.

 Η συνεχής υγειονοµική παρακολούθηση των ζώων που προορίζονται για 
τη µάρκα Bovillage πραγµατοποιείται σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής 
από πιστοποιηµένους κτηνίατρους, µε στόχο την πρόληψη και φροντίδα 
ασθενειών. Η στενή αυτή επιτήρηση, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρων του 
Υπουργείου Γεωργίας, συνεχίζεται και στα σφαγεία της µάρκας Bovillage, 
κατά την άφιξη των ζώων αλλά και µετά τη σφαγή.

 Η Γαλλία εφαρµόζει ένα πρωτοπόρο σύστηµα ταυτοποίησης των βοοει-
δών, σύµφωνα µε το οποίο, κάθε ζώο είναι µοναδικό και διαθέτει, από τη 
στιγµή της γέννησής του, µια πραγµατική «ταυτότητα» που το συνοδεύει 
σε όλη του τη ζωή και επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση της προέλευσής 
του. Επίσης, διευκολύνει την παρακολούθηση της ανάπτυξης και του ια-
τρικού ιστορικού του κάθε ζώου. 
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για ένα προϊόν σταθερής ποιότητας

Τα πιστοποιηµένα σφαγεία της µάρκας Bovillage, ανήκουν στις µεγαλύτε-
ρες επιχειρήσεις µεταποίησης και εµπορίας κρέατος σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Χρησιµοποιούν τις πιο σύγχρονες τεχνικές µε στόχο να εξασφαλίσουν 
την ευζωία των βοοειδών και να αποφύγουν το στρες που προηγείται της 
σφαγής. Παράλληλα διαθέτουν µια αναγνωρισµένη τεχνογνωσία σε ό,τι 
αφορά τις τεχνικές ψύχους, ωρίµανσης και κοπής του µοσχαρίσιου κρέα-
τος. Η εµπειρία αυτή τους επιτρέπει να προσφέρουν στους πελάτες τους και 
στον τελικό καταναλωτή,  ένα προϊόν ανώτατης ποιότητας.

Η βιοποικιλότητα και η ποιότητα της γαλλικής εκτροφής, σε συνδυασµό µε 
την τεχνογνωσία και την οργάνωση των επιχειρήσεων επιτρέπει στις εται-
ρίες να επιλέγουν σταθερά το καλύτερο προϊόν, που ανταποκρίνεται από-
λυτα στο Σύµφωνο Ποιότητας της µάρκας Bovillage. Έτσι είναι σε θέση να 
παρέχουν στους πελάτες τους σταθερή ποιότητα κρέατος, ικανοποιώντας 
σταθερά τις παραγγελίες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
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Bovillage.
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