
ČERSTVÁ ČESKÁ VEJCE  
Z VOLNÉHO CHOVU

Slepice ve volném výběhu jsou chované nejšetrnějším 
způsobem s důrazem na vysokou životní úroveň zvířat.  
Jedná se o chov bez klecí s možností volného výběhu. 
Slepice se zde může přirozeně chovat - hrabat, běhat,  
popelit se, rozhodnout se, zda chce být na slunci či ve  
stínu, živit se semeny travin, hmyzem, apod. Krabička  
v modrozelené kombinaci imituje životní prostředí nosnice  
a to: zelenou trávu a modré nebe.

Křepelčí vajíčka, která jsou v porovnání se slepičími menší, 
obsahují dvojnásobné množství vitamínů. Dále jsou bohatým 
zdrojem Omega mastných kyselin. Na křepelčí vejce není 
doposud zaznamenán žádný případ vzniku alergie, kdy proti 
slepičímu vajíčku mají tuto výhodu. Křepelčí vajíčka pomáhají 
zdolat nachlazení a posilují imunitu.Není známa alergie a není 
možná nákaza salmonelou při konzumaci krepelcich vajec.

Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.
Kosičky 127, 503 65 (okres Hradec Králové)

Černovičky 1097/36a, Brno - Slatina, (okres Brno-město)
   

   Milujeme Vejce

NABÍZENÉ PRODUKTY

M10 volný chov – krabičky
S30 volný chov – svařovaná plata  
18  křepelčí vejce – krabičky              

www.vejcekosicky.cz 



Zářivě bílá vejce s označením 3CZ, 2CZ či 1CZ 
jsou produktem ryze poctivého českého zemědělství.

Vejce s bílou barvou skořápky – kraslice – jsou snášena  
nosnicemi s bílou barvou peří, původem slepice typu Leghorna bílá.  
Bílé nosnice mají vyšší produkci vajec. Bílá vejce jsou vyhledávána  
nejen v období velikonoc, ale i v průběhu celého roku. Na základě 
informací od zákazníků, se daří je lépe loupat po uvaření. 

Kód na skořápce dokládá původ vajec od nosnic chovaných 
 v České republice, kdy při varu ve vodě dojde ke smytí a nemá  
vliv na další zdobení kraslic dle Vaší nekonečné fantazie. 

„Vajíčka jsou po staletí nedílnou součástí velikonočních oslav v západníchi 
východních křesťanských zemích. Jako dar si je odnášejí koledníci 
obcházející o velikonočních svátcích stavení. Velikonoční vajíčka byla 
předmětem řady lidových velikonočních her i pověrečných magických 
praktik. Často se zdobila, ale darovala se i bílá, neokrášlená.

Vejce, z jehož skořápky se dere na svět mládě, symbolizovala život, 
plodnost, zdraví a štěstí. Děti se z velikonočních vajíček začaly radovat  
v 17. století. Dostávaly je od svých kmotrů nebo učitelů většinou s dalšími 
dárky, ovocem, pečivem, sladkostmi a hračkami. Nejvíce ceněna byla 
vajíčka vykoledovaná, která dostávali chlapci od děvčat. „za pomlázku“. 
Nejčastěji se ke zdobení používala červená barva (symbolika krve jako síly 
schopné obnovovat život a probouzet přírodu), od níže je pravděpodobně  
i odvozen název kraslice. Původní význam slova „krásný“ byl červený.“

NABÍZENÉ PRODUKTY

M10  vejce s kódem 3CZ – krabičky 
S30/M30/L30 vejce s kódem 3CZ – svařovaná plata 
S30/XL20  voliérová podestýlková s kódem 2CZ – svařovaná plata 
M30  vejce z volného výběhu s kódem 1CZ – svařovaná plata               

KONTAKTY MORAVA

Noví zákazníci
+420 605 082 500 
dvorak@vejcekosicky.cz

Objednávky vajec 
při hotovostní platbě
605 469 033

při platbě převodem
736 650 800
obchodmorava@vejcekosicky.cz

KONTAKTY ČECHY

Noví zákazníci
+420  605 082 500
dvorak@vejcekosicky.cz

Objednávky vajec
paletové odběry -  
velkoodběratelé
739 281 136, 495 499 430
obchod@vejcekosicky.cz

při hotovostní platbě 
nepaletové odběry
736 524 950
svecova@vejcekosicky.cz

při platbě převodem 
nepaletové odběry
734 529 000
obchod2@vejcekosicky.cz


