
Sehnat maso a uzeniny od českého farmáře, který ctí zásady 
ekologického hospodaření, dopřává svým zvířatům pohodový život 
na pastvě a ještě se může pochlubit uzeninami, které nejsou 
vylepšené chemií, může být skutečná detektivka. Sherlockovo 
desatero vám pomůže takového farmáře vypátrat.

Kolik zvířat na farmě chováte?
Rodinná farma jich má cca 50, což je i optimální počet 
na jedno stádo. Větší farmy mívají více stád.

Jaká plemena chováte?
V ekochovu se preferují masná plemena vhodná pro 
celoroční pastvu a danou lokalitu.

Mají vaše zvířata přístup na pastvu?
Život masného skotu se nejvíce podobá životu zvířat 
v přírodě, v ekochovu jsou zvířata na pastvě obvykle 
celoročně.

Mají zvířata na pastvě zastínění?
Skotu vadí více teplo než zima. V letních měsících je nutné 
zajistit zvířatům přístřešek, kde se můžou schovat před 
sluncem.

Jak vypadá zimoviště?
Venkovní zimoviště slouží v chladných měsících ke krmení 
a odpočinku. Dobré zimoviště by mělo mít zpevněnou plochu, 
hlubokou podestýlku ze slámy nebo starého sena, a alespoň část 
by měla být zastřešená.

Čím zvířata kRmíte? 
V ekochovech musí tráva, seno a siláž tvořit většinu denní dávky 
krmiva, které by mělo pocházet z vlastní farmy. Veškeré krmivo musí 
být bez GMO. 

Jak zvířata léčíte?
Přirozeně žijící kráva nebývá nemocná a není třeba ji léčit. 
Na ekofarmách je na prvním místě  prevence - vhodná plemena 
a krmivo, přístup na pastvu a celková pohoda zvířat. Až poté 
nastupuje léčení, nejprve přírodními prostředky, 
a pokud nezaberou, běžnými léky.

Kde zvířata porážíte?
Rodinné ekofarmy upřednostňují bezstresovou porážku přímo na 
farmě, často proto budují vlastní jatka nebo zvířata porážejí na 
jatkách v nejbližším okolí.

Necháváte maso zrát?
Hovězí maso musí zrát. Zrání masa ovlivňuje jeho kvalitu. Délka zrání 
záleží na stáří zvířete, maso z mladšího zvířete musí zrát minimálně 
týden.

Používáte do výrobků dusitanové solící směsi?
V ekologii jsou povolené pouze přírodní přídatné látky. Dusitanová 
solící směs není sice zakázána, ale výrobci, kteří chtějí zachovat 
přirozenou barvu a chuť uzenin, ji nepoužívají. Výrobky bez 
dusitanové soli poznáte na první pohled – jejich barva není růžová, 
ale šedohnědá.

Hovězí 
maso

Na co by se zeptal Sherlock
a jaké odpovědi by ho potěšily?

Další desatera najdete na:


