Du som konsument väljer själv vilka
egenskaper du tycker är viktigast när
du handlar. Vill du ha en god, säkrare
och klimatsmartare kyckling så ska du
kolla efter den Gula Pippin.

VÅRA BÖNDER STRÄVAR EFTER ATT
HÅLLA KYCKLINGARNA FRISKA
– Våra bönder jobbar mycket i stallarna
för att minska risken att djuren bär på
sjukdomar som kan göra oss sjuka. För
att du ska få en så säker kyckling som
möjligt skyddar vi dem genom att låta
dem sprätta omkring i ett stort och
luftigt stall, det minskar risken för att
bakterier i vår omvärld hittar in. Här
har de det bra, de kan äta och dricka
när de vill och strosa omkring på en
mjuk bädd av halm eller kutterspån.
De har plats att kunna sprätta och
underlaget, som kontrolleras genom
ett fothälsoprogram, strävar efter att
ge fåglarna mjuka och fina fötter.
VÅRA BÖNDER GER DEM
INGA KONSTIGA TILLSATSER
– Fodret som kycklingarna äter är
av högsta kvalitet. Majoriteten av
spannmålet är från svenska gårdar
och miljökraven är strikta. Exempelvis
använder våra kycklingbönder inget
fiskmjöl i kycklingarnas foder. Om
kycklingarna matas med ett soja
baserat foder måste sojan vara GMOfri och certifierad enligt kriterier som
vi har kommit överens om med WWF.
Svensk Fågels krav på uppfödning ger
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Varför ska du kolla
efter den Gula Pippin?

därmed en mer hållbar uppfödning och
kretslopp på gården då halmen från
spannmålet värmer upp stallarna och
gödseln sprids på åkrarna som ska bli
mat till kycklingarna.
KVALITETSKRAV OCH KONTROLLER
FRÅN START TILL SLUT
– En Gula Pippi-kyckling blir, till
skillnad från en del andra kycklingar,
kontrollerad hela resan och det finns
hårda krav på kläckeri, foder, bonden
och slakteriet. Det betyder att krav
och kontroll sker i hela värdekedjan.
På slakteriet har vi exempelvis
löpande kontroller och utbildning av
personal. Hos bonden sker kontroller
regelbundet för att säkerställa att
kycklingarna har haft det så bra som
möjligt under sin vistelse på gården.
STRÄVAR HELA TIDEN EFTER
ATT BLI BÄTTRE
– Vi vill att resten av världen ska fortsätta se våra bönder som förebilder
och därför har vi ett nära samarbete
med forskning och myndigheter. Vi vill
att kycklingar, stallar och skötsel ska
ligga på högsta kvalitetsnivå.

KOLLA EFTER DEN

GULA PIPPIN!
Vad står märkningarna för?

Du hittar vår märkning på fryst och kyld kyckling
och kalkon från våra medlemsföretag:
Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling,
Bjärefågel samt Ingelsta Kalkon.
Svensk Fågel är en branschorganisation för kyckling och kalkon i Sverige.
Det unika är att medlemmarna representerar hela kedjan: bönder,
avelsidkare, kläckeriföretag, uppfödare, slakteriföretag och fodertillverkare.
Det gör att vi kan leverera en matfågel i världsklass.
Svensk Fågel
105 33 Stockholm, tel: 08-787 55 20
www.svenskfagel.se
www.gulapippin.se

Svårt att hitta rätt bland
märkningarna i butiken?

Som Gula Pippinbonde ska jag:

Idag finns det en uppsjö märkningar på varorna i butik.
Vissa står för ursprung, andra för arbetsförhållanden och
några för kvalitet. Även när du köper kyckling finns en rad
olika märkningar och det kan ibland vara svårt att veta
vad som skiljer dem åt. Krav, Free range, EU-certifierat,
”Från Sverige” och vår egen märkning med den Gula Pippin
är några, men de finns också kyckling som helt saknar
märkningar. Här hittar du information som kan vara bra att
ha nästa gång du köper kyckling.

1.

Följa de svenska reglerna om
djurskydd. Det måste alla bönder
i Sverige göra.

2.

Jobba enligt Svensk Fågels olika
kvalitetsprogram. Listan är lång och
handlar om allt från att kycklingarna
ska må bra till att de ska ha rätt
temperatur och bra balanserat foder
från svenska gårdar.

3.

Få godkänt på alla kontroller som görs.
Flera gånger om året kontrolleras
hur kycklingarna mår, hur det ser ut
på gården och hur jag sköter mina
kycklingar. Några som kontrollerar
är veterinärer men det kommer
också oberoende kontrollanter från
till exempel Agria Djurförsäkring som
är djurvälfärdsexpert på kycklingar.
Allt för att säkerställa att jag sköter
mig och att kycklingarna växer upp på
bästa möjliga sätt.

Så jobbar bonden Jenny
Jag har varit kycklingbonde sedan jag
var 24 år och älskar det! För mig är
det a och o att kycklingarna mår bra
och jag är inne hos kycklingarna flera
timmar varje dag. Men att vara Svensk
Fågel-bonde innebär också att jag måste
uppfylla en rad olika kvalitetskrav.

I Sverige finns strikta lagar för
att säkerställa att djur växer upp
under goda förhållanden, men det är
få som känner till att jag och mina
kollegor jobbar efter ytterligare,
tuffare regler och kontroller – vi tar
det ett steg längre.

4.

Gå utbildningar i djurvälfärd, djurhälsa
och livsmedelssäkerhet.

En Gul Pippi-märkt kyckling
har unika kvalitetskrav

Våra bönder jobbar för
en hållbar framtid
Många av våra bönder har så kallade
kretsloppsgårdar. Det innebär att
gården är som ett kretslopp där man
tar vara på alla steg. Kycklingarnas
gödsel läggs på åkrarna där spannmål
växer. Spannmålet används till foder
till kycklingarna och halmen som

För att få föda upp kyckling och kalkon
i Sverige måste bonden följa de krav
som finns i svensk lagstiftning. De
är framtagna för att fåglarna ska ha
det så bra som möjligt, från kläckeri
till slakt. För att en produkt ska få
bära Svensk Fågels märkning räcker
det inte att den kommer från Sverige
och uppfyller kraven i svensk lag. En
Gul Pippi-märkt kyckling har unika
kvalitetskrav som bland annat innebär
att fåglarna kontrolleras i hela kedjan,
bär på betydligt färre sjukdomar och
bakterier än andra och är garanterat
fria från salmonella.

blir över används till att värma upp
stallarna. Dessutom följer bönderna
hela tiden upp hur mycket kycklingarna
väger, äter och dricker. Det är bara
några av alla sätt för oss att hålla koll
på hur de mår, så att de får rätt typ av
näring och rätt mängd.
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