
BioBiovepřové

Členové Svazu PRO-BIO:
Agro Březová, 687 67 Březová u Uherského Hradiště, tel. 572 695 729 *
Biofarma Sasov, Sklenář Josef, Sasov 2, 586 01 Jihlava, www.biofarma.cz,  
tel. 567 312 281
Biofarma Epona, Pánková Ivana, Verušice 5, 364 52 Žlutice, tel. 353 393 850 *
Čaňo Jan, Březová 324, 687 67 Březová u Uherského Hradiště, tel. 572 695 741*
Drábek Václav, Ratiboř – Holná 54, 378 21 Kardašova Řečice, tel. 384 382 235 *
Ekofarma Na Rychtě, Körnerová Eva, Hartíkov 155, 789 91 Štíty, tel. 582 296 106 *
Farma Kozodoj, Rolavská 538, 360 17 St. Role, www.kozodoj.cz, tel. 353 561 551 *
Mach Jaroslav, Osová Bitýška 161, 594 53 Osová Bitýška, tel. 776 844 335 *
Strachota Miroslav, Štíty 306, 789 91 Štíty, tel. 605 871 565 *
* prodej pouze živých zvířat

Ostatní:
AG SLUŽBY s.r.o. - Farma Olšová Vrata, Olšová Vrata 32, 360 01 Karlovy Vary 
NB product s.r.o., Nádražní 434, 364 61 Teplá
Slepička Jan, Újezd nade Mží 50, 330 33 Touškov
Vařejka Libor, Meziboří 9, 592 53 Strážek

Zpracovatelé biovepřového:
Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, 588 61 Kostelec u Jihlavy, www.ku.cz, 
obchod@ku.cz
LE&CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Bezová 341, 252 42 Horní Jirčany

Vytištěno na 100% recyklovaném papíru.
Fotoarchiv: svaz PRO-BIO, BLE Bonn, PRO-BIO LIGA, Biofarma Sasov  
Leták vznikl s laskavou podporou Nadace na ochranu zvířat.

Kdo pro vás biovepřové  
produkuje?Biouzeniny

Bio vepřové i bio hovězí maso je zpracováváno i při výrobě českých 
biouzenin – biošunky a biouheráku, které snadno poznáte podle loga 
BIO. Oba tyto jedinečné masné výrobky byly oceněny v soutěži „Česká 
biopotravina roku“ (2004, 2005).

Biošunka

Biošunka má jemně narůžovělou či spíše hnědou až šedou barvu, což je, 
navzdory našemu zvyku, přirozená barva vařeného a lehce zauzeného 
masa. 
Naopak růžová barva konvenční šunky je 
způsobena přidáním dusitanu sodného 
(E 250), který má nepříznivý vliv na lidské 
zdraví.

Biošunka je dle vyhlášky šunkou tzv. nejvyšší 
jakosti, tedy obsahuje čistou svalovinu 
(kýtu) a jen přirozené množství vody  
(10–20%). Je jemně dochucena biokoře-
ním a konzervována pouze mořskou solí.

Biošunka je zcela prosta dusitanových solí, barviv, polyfosfátů (dokáží 
udržet v uzeninách velké množství vody) a syntetických konzervantů.

Z K U S t E  B I O



Proč je  
bio lepší?

Jak poznáte  
biovepřové?

Je to 
eko – logické!

Bio vepřové maso a výrobky  
z něj můžete koupit v některých 
specializovaných bioprodejnách 
a výjimečně v obchodních řetěz-
cích. Vakuově balené maso, 
uherák i šunka jsou označeny 
národním logem pro biopotravi-
ny, tzv. biozebrou, a kódem kontrolní organizace (CZ-KEZ,  
CZ-ABCERT, CZ-BIOKONT). Každý balíček masa dále obsahuje informace  
o množství, datu výroby a spotřeby, druhu masa a jeho původu.

V případě nákupu biovepřového ze dvora ekofarmy Vám sedlák ochotně 
předloží certifikát o původu bioproduktu, vydaný organizací pro kontrolu  
a certifikaci ekologického zemědělství.
     

Váš prodejce biovepřového

WELFARE = pohoda zvířat
Základem ekologického chovu prasat je psychická a fyzická pohoda 
zvířat, kterou podporuje:
• dostatek životního prostoru
• celoroční přístup do výběhu, ve kterém mohou uspokojovat přirozené  
    potřeby, např. rýt 
• snadný přístup k čerstvé vodě a krmivu, možnost úkrytu před sluncem  
    i nepřízní počasí a pohodlné podestlané místo k odpočinku 
• chov prasat i prasnic (vyjma doby kojení) ve skupinách  
• preventivní péče o zdraví a upřednostnění přirozené plemenitby

Téměř všechno krmivo v ekochovu musí pocházet z kontrolovaného ekolo-
gického hospodářství, nejlépe z vlastní rostlinné produkce farmy.

V ekologickém chovu prasat je zakázáno:
• nakupovat selata z konvenčních chovů
• bezpodestýlkové ustájení a celoplošné roštové podlahy 
• individuální ustájení a boxy omezující pohyb 
• poutání a omezování volného pohybu prasnic
• používání hormonálních látek pro stimulaci růstu a synchronizaci říje
• přenos embryí a krmení krmivy GMO původu a extrahovanými šroty 
• preventivní podávání antibiotik a ostatních léčiv
• používání elektrických  bičíků
• nevhodné úpravy těl zvířat, jako např. kupírování ocásků
• podávání tlumících léků při převozu na místo porážky

Prasata jsou velmi inteligentní zvířata, od přírody uzpůsobená k soužití v malých 
skupinách, což jim v chovu i ve výkrmu umožňují právě ekozemědělci.
Selata jsou u matky až do cca 35 dnů stáří. Pak jsou společně přemístěna 
do tzv. rodinné stáje, kde žije pohromadě 5-7 prasnic se selaty a kancem. 
K oddělení selat od prasnice dochází v ekochovu až ve 3 měsících, kdy 
jsou již plně adaptována na krmnou směs. Tento přechod jim, na rozdíl 
od konvenčních chovů, kde je prováděn již během 1. měsíce, nečiní 
potíže. Po odstavu zůstávají selata ve stejném, přirozeném prostředí, což 
posiluje jejich celkovou odolnost.
Ekologicky chovaná prasata mají díky celoročnímu přístupu do výběhu 
větší pohyb a musí být krmena i čerstvým objemným krmivem. Jejich 
maso je pak kompaktnější a chutnější.
Vysokou kvalitu biovepřového zásadně ovlivňuje respektování přiroze-
ných potřeb zvířat, kvalitní krmivo, bezstresový život, delší výkrm prasat, 
zaručující vyzrálost masa a v neposlední řadě i bezstresový transport na 
co nejkratší vzdálenost a porážka na jatkách s biocertifikátem.
 

Více informací o biopotravinách  
a ekologickém zemědělství najdete:
www.biospotrebitel.cz  /  www.pro-bio.cz

Leták vydal: 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, ve spolupráci  
s PRO-BIO LIGOU


