
 
Afhaalmenu 

 

18 februari 2022 

 

Varkenshaas met champignonroomsaus, gebakken aardappelen en sla 

€ 10,00 

(bestellen voor 15.30 afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur) 

Tel. 0593 52 32 88 

 

Illegaal  

Las u dat ook deze week op teletekst? Vrije uitloopeieren mogen niet meer verkocht worden als 

vrije uitloopeieren. Die eieren mogen nu nog slechts scharreleieren worden genoemd. Daar 

speel je niet mee in de eredivisie van ethisch verantwoorde producten. Dat is een klasse lager. 

Natuurlijk ook goedkoper al moet je dat nog maar afwachten in de supermarkt. Omdat de 

kippen wegens de vogelgriep niet naar buiten mogen kunnen ze dus niet vrij uitlopen om 

vervolgens iedere dag een vrij uitloopei te produceren. Op de kippenboerderijen mogen ze nu 

nog alleen binnen scharrelen. Dan moet dat ei scharrelei heten. Zouden er nog legbatterijen zijn 

waar de kippen met een stuk of zes in een kooi zitten om daar de hele dag te eten en te 

leggen? Ik heb het even opgezocht.                                                                                          

 

Sinds 2012 is de zogeheten 'legbatterij' in Nederland verboden. Kippen in dit soort kooien 

hadden minder dan een A4'tje ruimte per kip. Daarna werd de 'verrijkte kooi' de minimum 

standaard. Deze is vanaf 2021 verboden.  

 

Zijn er dus niet meer behalve in het illegale circuit. Daar zit ik nu ook in maar dan anders. Anna 

en Jennie zijn niet opgehokt of afgeschermd. Alleen ’s avonds als de zon onder gaat gaan ze 

vrijwillig het hok in om lekker de hele nacht in het stro te slapen. Ik doe het deurtje dicht om de 

wolven buiten te houden. ’s Morgens deurtje weer open en uitlopen maar. Ze mogen het dorp 

niet meer in en met harde wind mogen ze ook niet uit de vijver drinken. Verder mogen ze in de 

tuin doen waar ze zin in hebben. Overdag gaan ze alleen het hok even in om een vrij uitloopei 

te leggen. Eigenlijk is het dan een vrij inloopei. Als u scharreleieren niet zo lekker vindt dan kunt 

u bij mij terecht voor de illegale vrije uitloopeieren. Ze kosten slechts drie vijftig per stuk voor 

een M ei van Anna en vijf euro voor een XL ei van Jennie. U kunt er het beste maar snel bij zijn 

want op=op. Wat niet mag is extra lekker tenslotte. Als dit naar buiten komt hangt er tevens een 

fikse straf boven mijn hoofd. Anna en Jennie zullen in beslag worden genomen en heeft het 

leven weinig zin meer. Niet over lullen dus. 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


