


Τι είναι τα πουλερικά ειδικών εκτροφών ;

Τα πουλερικά ειδικών εκτροφών έχουν ως 
στόχο να δηµιουργήσουν προϊόντα υψηλής 
βιολογικής & διατροφικής αξίας.

Οι ειδικές εκτροφές βασίζονται στις παρακάτω 
αρχές:

1.  Tα πουλερικά µεγαλώνουν σε µικρότερες 
πληθυσµιακές οµάδες και οι µονάδες που 
διαβιώνουν είναι πτηνοτροφεία ανοιχτού 
τύπου, πλησιάζοντας τους παραδοσιακούς 
ορνιθώνες.

2.  Η τροφή τους βασίζεται σε µεγάλο 
ποσοστό δηµητριακών και σε ακόµα 
µεγαλύτερο ποσοστό καλαµποκιού, τα 
οποία συµβάλλουν στη διασφάλιση της 
ιδιαίτερης γεύσης του κρέατος και των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του, 
που τα κάνει να ξεχωρίζουν από τα απλά 
συµβατικά.

3.  Οι φυλές των πουλερικών είναι αργής 
ανάπτυξης, µε κύριο στόχο, όχι την 
απόδοση αλλά την ποιότητα του κρέατος, 
µε αποτέλεσµα η σφαγή τους να ξεκινά σε 
ηλικία άνω των 85 ηµερών σε σχέση µε 
το απλό συµβατικό που σφάζεται στις 45 
ηµέρες.

Πως ο καταναλωτής ξεχωρίζει τα 
πουλερικά ειδικής εκτροφής σε σχέση µε 
τα απλά συµβατικά ;

Τα πουλερικά ειδικής εκτροφής έχουν ένα 
ιδιαίτερο πορτοκαλοκίτρινο χρώµα, το κρέας 
τους είναι πιο σκουρόχρωµο, έχουν συνήθως 
µεγαλύτερο σωµατικό βάρος, ενώ η διαφορά 
ανάµεσα σε έναν κόκορα και µία κότα είναι 
διακριτή και οπτικά αλλά και γευστικά.

Τι προτείνουν τα ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ;

Η εταιρεία µας δραστηριοποιείται στο χώρο 
της παραγωγής & εµπορίας κοτόπουλου από 
το 1994, σφάζοντας αρχικά 100 κοτόπουλα 
ηµερησίως. Σήµερα, λειτουργεί µε πλήρη 
καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής, 
διαθέτοντας πτηνοτροφικές µονάδες, 
εργοστάσιο ζωοτροφών, πτηνοσφαγείο µε 
τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές µεθόδους, 
εργαστήριο επεξεργασίας, τυποποιητήριο, 
ιδιόκτητο στόλο φορτηγών διανοµής & 
διάθεσης, 31 καταστήµατα σε 28 πόλεις 
της Ελλάδας ενώ η εβδοµαδιαία παραγωγή 
κοτόπουλου ανέρχεται στις 80.000.

Όλα αυτά τα χρόνια, η εµπειρία µας και η 
τεχνογνωσία που έχουµε αποκτήσει, µας 
επιτρέπει να σας παρουσιάσουµε τους 
παρακάτω κωδικούς ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ:

1.  Κόκορας κόκκινος ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, 3-4 
κιλά, άνω των 85 ηµερών, ολόκληρος µε 
κεφάλι και πόδια ή τεµαχισµένος σε µερίδες 
& συσκευασµένος σε δισκάκι.

2.  Κότα κόκκινη ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, 3-3,5 
κιλά άνω των 85 ηµερών, ολόκληρη ή 
τεµαχισµένη σε µερίδες & συσκευασµένη σε 
δισκάκι.

3.  Κόκορας χωριάτικος, άνω των 65 
ηµερών, ολόκληρος µε κεφάλι και πόδια ή 
τεµαχισµένος σε µερίδες & συσκευασµένος 
σε δισκάκι.

4.  Κότα χωριάτικη, άνω των 65 ηµερών, 
ολόκληρη ή τεµαχισµένη σε µερίδες & 
συσκευασµένη σε δισκάκι.

5.  Κοτόπουλο κόκκινο ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, 
χύµα ή συσκευασµένο σε δισκάκι.   

Τους κωδικούς ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ θα τους 
βρείτε στα 31 καταστήµατα ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, σε 28 πόλεις 
της Ελλάδας.
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Καλή σας όρεξη!
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