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1.1. Η Όρνιθα , ή κοινώς κότα, (αρσενικός: πετεινός ή κόκκορας, Η Όρνιθα , ή κοινώς κότα, (αρσενικός: πετεινός ή κόκκορας, 
ουδέτερο το κοτόπουλο) (επιστ. ουδέτερο το κοτόπουλο) (επιστ. Gallus gallus domesticusGallus gallus domesticus) ) 
είναι ένα εξημερωμένο είναι ένα εξημερωμένο πτηνόπτηνό.. Είναι ένα από τα πιο κοινά  Είναι ένα από τα πιο κοινά 
και διαδεδομένα και διαδεδομένα οικόσιτα ζώαοικόσιτα ζώα, αφού υπολογίζεται ότι το , αφού υπολογίζεται ότι το 
2003 υπήρχαν γύρω στα 24 δισεκατομμύρια εκπρόσωποι 2003 υπήρχαν γύρω στα 24 δισεκατομμύρια εκπρόσωποι 
του είδους.   Δηλαδή υπάρχουν περισσότερες κότες στον του είδους.   Δηλαδή υπάρχουν περισσότερες κότες στον 
κόσμο από οποιοδήποτε άλλο πουλί, ή και από τους κόσμο από οποιοδήποτε άλλο πουλί, ή και από τους 
ανθρώπους. Ο άνθρωπος εκτρέφει τις κότες κυρίως ως ανθρώπους. Ο άνθρωπος εκτρέφει τις κότες κυρίως ως 
πηγή τροφίμων, για το πηγή τροφίμων, για το κρέαςκρέας      τους και τα τους και τα αυγάαυγά τους. τους.
Η κότα πιστεύεται ότι εξημερώθηκε στην Η κότα πιστεύεται ότι εξημερώθηκε στην ΙνδίαΙνδία, ενώ , ενώ 
πρόσφατα ανακαλύφτηκαν στοιχεία ότι η εξημέρωσή της πρόσφατα ανακαλύφτηκαν στοιχεία ότι η εξημέρωσή της 
είχε ήδη ξεκινήσει στο είχε ήδη ξεκινήσει στο ΒιετνάμΒιετνάμ πριν από 10.000 χρόνια    πριν από 10.000 χρόνια   
Από την Ινδία το εξημερωμένο πτηνό διαδόθηκε στην Από την Ινδία το εξημερωμένο πτηνό διαδόθηκε στην 
ΠερσίαΠερσία, τη , τη ΛυδίαΛυδία, μετά στη δυτική , μετά στη δυτική Μικρά ΑσίαΜικρά Ασία και γύρω  και γύρω 
στον 9-8 αιώνα π.Χ. και στην Ελλάδα.στον 9-8 αιώνα π.Χ. και στην Ελλάδα.
Η κότα ήταν γνωστή στην Η κότα ήταν γνωστή στην ΑίγυπτοΑίγυπτο από την  από την 18η Δυναστεία18η Δυναστεία, , 
σαν το "το πουλί που γεννάει ένα αυγό κάθε μέρα". Η κότα σαν το "το πουλί που γεννάει ένα αυγό κάθε μέρα". Η κότα 
ήρθε στην Αίγυπτο από την ήρθε στην Αίγυπτο από την ΣυρίαΣυρία και τη και τηΒαβυλώναΒαβυλώνα, , 
σύμφωνα με τα χρονικά του σύμφωνα με τα χρονικά του Τούθμωση Γ'Τούθμωση Γ'.  Στην .  Στην 
Παλαιά ΔιαθήκηΠαλαιά Διαθήκη δεν γίνεται καμιά αναφορά στην  δεν γίνεται καμιά αναφορά στην 
εξημερωμένη κότα.εξημερωμένη κότα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B1_%CE%B6%CF%8E%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CE%B3%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%BD%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%BF_%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B2%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%93%27&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7


  



  

ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  

          



    

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Το βιολογικό κοτόπουλο είναι ένα προϊόν, κατά την Το βιολογικό κοτόπουλο είναι ένα προϊόν, κατά την 
διάρκεια της παραγωγής του οποίου, τηρούνται υψηλές διάρκεια της παραγωγής του οποίου, τηρούνται υψηλές 
ποιοτικές προδιαγραφές.ποιοτικές προδιαγραφές.
          Η εκτροφή του ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο Η εκτροφή του ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο 
ελεύθερης βοσκής, κάτω από απόλυτα φυσικές ελεύθερης βοσκής, κάτω από απόλυτα φυσικές 
συνθήκες, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαιτούμενες συνθήκες, τηρώντας ταυτόχρονα τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και ελέγχου. προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και ελέγχου. 
Τρέφεται με τροφές βιολογικής γεωργίας και μεγαλώνει Τρέφεται με τροφές βιολογικής γεωργίας και μεγαλώνει 
υπό το φως του ήλιου σε μεγάλες εκτάσεις, που έχουν υπό το φως του ήλιου σε μεγάλες εκτάσεις, που έχουν 
πιστοποιηθεί για βιολογική γεωργία.πιστοποιηθεί για βιολογική γεωργία.
          Αποτέλεσμα όλης αυτής της ιδιαίτερης φροντίδας Αποτέλεσμα όλης αυτής της ιδιαίτερης φροντίδας 
είναι η μεγάλη ποιοτική και θρεπτική αξία του είναι η μεγάλη ποιοτική και θρεπτική αξία του 
βιολογικού κοτόπουλου που εντάσσεται σε ένα βιολογικού κοτόπουλου που εντάσσεται σε ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα εντατικού ελέγχου, από την ολοκληρωμένο σύστημα εντατικού ελέγχου, από την 
εκτροφή μέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή.εκτροφή μέχρι την τελική διάθεση στον καταναλωτή.

  



  

ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ::
 Μεγαλώνουν ελεύθερα σε καταπράσινα λιβάδια, υπό Μεγαλώνουν ελεύθερα σε καταπράσινα λιβάδια, υπό 

το φως του ήλιου.το φως του ήλιου.
 Τρέφονται εξ ολοκλήρου με βιολογικές τροφές και η Τρέφονται εξ ολοκλήρου με βιολογικές τροφές και η 

εκτροφή γίνεται υπό συνεχή κτηνιατρικό έλεγχο.εκτροφή γίνεται υπό συνεχή κτηνιατρικό έλεγχο.
 Το βιολογικό κοτόπουλο δεν πρόκειται ποτέ να Το βιολογικό κοτόπουλο δεν πρόκειται ποτέ να 

δοκιμάσει τροφές ζωικής προέλευσης, πρωτεΐνες ή δοκιμάσει τροφές ζωικής προέλευσης, πρωτεΐνες ή 
άλλους αυξητικούς παράγοντες. Η καθημερινή του άλλους αυξητικούς παράγοντες. Η καθημερινή του 
διατροφή περιλαμβάνει μόνο φυτικές τροφές όπως διατροφή περιλαμβάνει μόνο φυτικές τροφές όπως 
καλαμπόκι, σόγια και σιτάρι, 100% βιολογικής καλαμπόκι, σόγια και σιτάρι, 100% βιολογικής 
γεωργίας. Το νερό του είναι πάντα φρέσκο και γεωργίας. Το νερό του είναι πάντα φρέσκο και 
καθαρό.καθαρό.

 Οι τροφές του είναι εξ ορισμού μη μεταλλαγμένες, Οι τροφές του είναι εξ ορισμού μη μεταλλαγμένες, 
καθώς είναι βιολογικές.καθώς είναι βιολογικές.

 Η διάρκεια της εκτροφής του βιολογικού κοτόπουλου Η διάρκεια της εκτροφής του βιολογικού κοτόπουλου 
είναι σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερη από αυτή του είναι σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερη από αυτή του 
συμβατικού κοτόπουλου.συμβατικού κοτόπουλου.

 Το γεγονός αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση Το γεγονός αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την πιστοποίηση του και ελέγχεται εκτεταμένα.για την πιστοποίηση του και ελέγχεται εκτεταμένα.



    

                                            ΔιαβίωσηΔιαβίωση  
Οι Όρνιθες θεωρούνται Οι Όρνιθες θεωρούνται παμφάγαπαμφάγα πτηνά. Σε  πτηνά. Σε 
ελεύθερο περιβάλλον, σκάβουν στο χώμα για ελεύθερο περιβάλλον, σκάβουν στο χώμα για 
αναζήτηση αναζήτηση σπόρωνσπόρων, , εντόμωνεντόμων και ακόμα  και ακόμα 
μεγαλύτερων ζώων όπως οι μεγαλύτερων ζώων όπως οι σαύρεςσαύρεςκαι μικρά και μικρά 
ποντίκιαποντίκια. Ελεύθερες στη φύση μπορούν να . Ελεύθερες στη φύση μπορούν να 
ζήσουν για πέντε έως ένδεκα έτη, ανάλογα με το ζήσουν για πέντε έως ένδεκα έτη, ανάλογα με το 
είδος (ράτσα). Σε εμπορική εντατική είδος (ράτσα). Σε εμπορική εντατική 
αναπαραγωγή κρέατος, ένα κοτόπουλο ζει αναπαραγωγή κρέατος, ένα κοτόπουλο ζει 
γενικά μόνο για έξι εβδομάδες πριν να σφαγεί. γενικά μόνο για έξι εβδομάδες πριν να σφαγεί. 
Το κοτόπουλο κατανάλωσης κρέατος βιολογικής Το κοτόπουλο κατανάλωσης κρέατος βιολογικής 
εκτροφής θα θανατωθεί συνήθως σε περίπου 14 εκτροφής θα θανατωθεί συνήθως σε περίπου 14 
εβδομάδες.εβδομάδες.
Οι κότες Οι κότες ορνιθοτροφείουορνιθοτροφείου μπορούν να  μπορούν να 
παραγάγουν τουλάχιστον 300 αυγά ετησίως. παραγάγουν τουλάχιστον 300 αυγά ετησίως. 
Μετά από 12 μήνες, οι κότες αυγοπαραγωγής Μετά από 12 μήνες, οι κότες αυγοπαραγωγής 
χάνουν σταδιακά την απόδοσή τους και χάνουν σταδιακά την απόδοσή τους και 
θανατώνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν θανατώνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
σαν τροφή κατοικίδιων ζώων, για πίτες και άλλα σαν τροφή κατοικίδιων ζώων, για πίτες και άλλα 
επεξεργασμένα τρόφιμα.επεξεργασμένα τρόφιμα.
  Η μακροβιότερη κότα, σύμφωνα με το βιβλίο Η μακροβιότερη κότα, σύμφωνα με το βιβλίο 
Γκίνες, πέθανε από Γκίνες, πέθανε από ανακοπή καρδιάςανακοπή καρδιάς σε ηλικία  σε ηλικία 
16 χρονών16 χρονών

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1


  

                                                                                    Παγκόσμια παραγωγήΠαγκόσμια παραγωγή

O παγκόσμιος πληθυσμος είναι γυρω στα 24 δις κοτόπουλα, γύρω στα 4 O παγκόσμιος πληθυσμος είναι γυρω στα 24 δις κοτόπουλα, γύρω στα 4 
για κάθε άνθρωπο, κάτι που αντανακλά το πόσο σημαντική είναι η κότα για κάθε άνθρωπο, κάτι που αντανακλά το πόσο σημαντική είναι η κότα 
για την διατροφή του ανθρώπου. Το 2008, μόνο στις για την διατροφή του ανθρώπου. Το 2008, μόνο στις ΗΠΑΗΠΑσφάχτηκαν σφάχτηκαν 
γύρω στα 9 δις κοτόπουλα σύμφωνα με το USDA. γύρω στα 9 δις κοτόπουλα σύμφωνα με το USDA. [6][6] Η χώρα με την  Η χώρα με την 
μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο είναι η μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο είναι η ΚίναΚίνα και ακολουθούν οι  και ακολουθούν οι ΗΠΑΗΠΑ, , 
η η ΙνδονησίαΙνδονησία, η , η ΒραζιλίαΒραζιλία και η  και η ΙνδίαΙνδία, ενώ σημαντική βιομηχανία , ενώ σημαντική βιομηχανία 
πουλερικών υπάρχει και στην πουλερικών υπάρχει και στην ΤουρκίαΤουρκία, τη , τη ΡωσίαΡωσία και τη  και τη ΓαλλίαΓαλλία..

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1


  



    

ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΞΙΑ

100 γρ.100 γρ.
Πρωτεΐνες: 19,1Πρωτεΐνες: 19,1
Λίπη:11,0Λίπη:11,0
Υδατάνθρακες: 0,2Υδατάνθρακες: 0,2



  



  



  

http://www.vitatester.com/foodPage.aspx?id=1112&letter=H&langId=1http://www.vitatester.com/foodPage.aspx?id=1112&letter=H&langId=1

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%B1http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%B1

http://http://
www.aggelakis.gr/html/biologiko_kotopoulo.aspx?&menuIDwww.aggelakis.gr/html/biologiko_kotopoulo.aspx?&menuID

=23&pID=2=23&pID=2

http://www.vitatester.com/foodPage.aspx?id=1112&letter=H&langId=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%B8%CE%B1
http://www.aggelakis.gr/html/biologiko_kotopoulo.aspx?&menuID=23&pID=2
http://www.aggelakis.gr/html/biologiko_kotopoulo.aspx?&menuID=23&pID=2
http://www.aggelakis.gr/html/biologiko_kotopoulo.aspx?&menuID=23&pID=2
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