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ČERSTVÁ VEJCE OD SLEPIC 
I KŘEPELEK AŽ DOMŮ
Drůbežárna v Kosičkách každý den vozí přímo 
k zákazníkům čerstvá vajíčka. Jednoduchá ces-
ta ke spotřebitelům umožňuje nejen rychlé do-
dávky, ale také přívětivější ceny.
Chov drůbeže v Kosičkách má čtyřicetiletou 
tradici. Vejce z obce na Hradecku rozvážejí za-
městnanci podniku po celé republice, aniž by 
se používaly složité distribuční cesty a překupo-
vání velkoobchodům. Zkrácením procesu se 
k zákazníkům dostanou vajíčka čerstvá a levná.
Mezi zákazníky drůbežárny patří restaurace, jí-
delny, vývařovny, výrobny lahůdek či knedlíků, 
školní stravovací zařízení, prodejny potravin či 
e-shopy s nabídkou potravin. Vajíčka se však 
dostanou i přímo k domácnostem prostřed-
nictvím pojízdné prodejny či farmářských trhů.
„Abychom oslovili i konkrétního cílového zá-
kazníka, který má zájem i o pouhých 6 vajec, 
navštěvujeme pravidelně s naším stánkem 
farmářské trhy, v rámci Královehradeckého 
a Pardubického kraje pak provozujeme od 
pondělí do pátku pojízdnou prodejnu s vajíčky.
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Vejce Kosičky – Milujeme Vejce



VEJCE L15 PODESTÝLKA

 VEJCE PODESTÝLKOVÁ CEREÁLNÍ
Farmářská podestýlková cereální vejce po-
destýlka pocházejí od nosnic chovaných na 
podestýlce ve voliéře a krmených min. 
3 druhy obilovin tvořící minimálně 60 % ob-
jemu krmné směsi. Nejčastější kombina-
ce je pšenice, kukuřice, ječmen, popř. žito 
a triticale. Obsah kukuřice například zvyšuje 
obsah xantofylů ve žloutku a pozitivně ovliv-
ňuje jeho barvu.

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

KŘEPELČÍ VEJCE

Farmářská vejce L15 s  kódem začínajícím 
2CZ splňují komfortní požadavky pro nosni-
ce i kvalitu finálního produktu. Slepice z po-
destýlkového, voliérového chovu jsou spo-
kojené a zdravé. Vejce snášená nosnicemi 
na podestýlce jsou velmi brzy dopravová-
na na třídírnu, tedy zaručeně čerstvá, čistá 
a splňují požadavky ze strany i těch nejná-
ročnějších zákazníků.

Křepelčí vajíčka, která jsou v porovnání se sle-
pičími menší, obsahují dvojnásobné množ-
ství 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.


