Mieszanki linii Szczęśliwa Farma charakteryzuje określenie Sięgamy do
Natury. Wszystkie produkty Szczęśliwa Farma zostały opracowane w taki
sposób, aby zwierzęta były zdrowe a ich rozwój zrównoważony, dzięki czemu
uzyskujemy doskonałej jakości produkty finalne: tuszkę i jaja.
W kompozycji mieszanek Szczęśliwa Farma zawarte są wyłącznie naturalne
komponenty.
Zrezygnowaliśmy
z
użycia
konwencjonalnych
kokcydiostatyków, które chemicznie są bardzo podobne do cząsteczek
antybiotyków. Zamiast kokcydiostatyków w mieszankach Szczęśliwa Farma
zastosowaliśmy kompleksowe zestawienie kilku naturalnych dodatków
roślinnych oraz probiotyków. Jest to nawiązanie do zielarskiej wiedzy naszych
Mam i Babć, które powszechnie je stosowały z bardzo dobrymi efektami.
Mieszanki paszowe Szczęśliwa Farma zawierają także dodatek aktywnych
flawonoidów, które są substancjami roślinnymi o bardzo silnym działaniu
antyoksydacyjnym. Flawonoidy zapewniają zdrowie stada oraz korzystnie
wpływają na jakość tuszki. W mieszankach dla kur niosek zastosowano
unikalną kompozycję surowców zawierających naturalne ksantofile, dzięki
czemu jaja uzyskują naturalne wybarwienie.
W 2021 roku oferta pasz została wzbogacona o dodatek marchewki. Słodycz
i intensywny kolor marchewki nadają jajku wyjątkowy smak, barwę i zapach,
które przywołują wspomnienia słonecznych wakacji u Babci.
Marchewka jest także obecna w produktach dla królików. Od dzieciństwa
wiemy, że króliki uwielbiają smak marchewki. Pasza Szczęśliwa Farma dla
królików jest pełna tego smaku. Wszystkie wymienione cechy są zgodne
z przesłaniem Szczęśliwej Farmy:

naturalnie, smacznie, zdrowo.

INDYK NA SŁODKO PIECZONY
Z OWOCAMI I BOCZKIEM
autorski przepis Tomasza Jakubiaka

poleca

Przygotowanie
Indyka umyj i porządnie osusz. Natrzyj solą i cukrem, po czym wstaw na noc do lodówki.
W mikserze umieść wszystkie składniki masy masłowej i zmiksuj na jednolitą masę. Masło
wetrzyj między skórę a pierś indyka. Do środka indyka natomiast włóż obrane i pokrojone
pomarańcze oraz jabłka w proporcji, jaką uważasz lub, których produktów jest więcej.

Indyk:

sól/cukier proporcja jeden do jednego
pomarańcze i jabłka do nafaszerowania

Indyka włóż do brytfanki, na której spód nalej około 2 szklanek wody i piecz 3h w temp.
180 stopni. Ważne, aby co max. 20 minut podlewać indyka sosem powstającym na dnie
brytfanki. Po upływie czasu, gdy indyk jest już złocisty wyjmij go i przykryj plastrami bekonu.
Piecz ponownie około 10 min., aż boczek stanie się chrupiący.

Masa masłowa:
1 kostka masła
5 ząbków czosnku
1 pęczek natki pietruszki
sól morska
2 łyżki miodu
sok z 3 cytryn
Boczek:
10 plastrów bekonu
sól/pieprz

ZNAJDŹ NAS NA:

Smacznego!
Partnerem projektu jest AdiFeed.
O SZCZEGÓŁY OFERTY NA TEN PRODUKT
ZAPYTAJ SWOJEGO DYSTRYBUTORA
EKOPLON
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
28-225 Szydłów
Grabki Duże 82
tel. +48 41/354 51 69
fax +48 41/312 10 89
www.ekoplon.pl

www.szczesliwafarma.pl

DRÓB ZAGRODOWY

NIOSKI

SIĘGAMY DO NATURY

Zdrowe kury i najwyższa jakość jaj

Trzecia dekada XXI wieku stawia nowe
wyzwania: troskę o środowisko
naturalne, zdrowie konsumentów,
odpowiedzialne żywienie zwierząt.
Czerpiąc z ponad 30 lat doświadczenia
EKOPLON, w trosce o zdrowie naszych
klientów, chcemy przedstawić Państwu
ofertę produktów dla drobiu w chowie
zagrodowym, opartą o zielone
rozwiązania – SIĘGAMY DO NATURY.

Pisklak
- 18% białka ogólnego,
- naturalna ochrona
przed kokcydiozą,
- dodatek aktywnych
flawonoidów,
- wysoki udział śruty sojowej.

OPAKOWANIA

Pisklak

Kurczak

1-6 tyg

7-18 tyg.

Kurka Złotopiórka
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SYPKA/KRUSZONKA
CECHY PRODUKTU:

CECHY PRODUKTU:

- 18,5% białka ogólnego,
- naturalna ochrona
przed kokcydiozą ,
- dodatek aktywnych
flawonoidów.

- 17% białka ogólnego,
- dodatek aktywnych
flawonoidów,
- kompleks ziołowy.

25kg
OPAKOWANIA

25kg
OPAKOWANIA

- 15% białka ogólnego,
- naturalna ochrona
przed kokcydiozą,
- dodatek aktywnych
flawonoidów.

25kg

KRUSZONKA

CECHY PRODUKTU:

- 25% białka ogólnego,
- naturalna ochrona
przed kokcydiozą ,
- dodatek aktywnych
flawonoidów,
- wysoki udział śruty sojowej.

10kg

OPAKOWANIA

25kg
OPAKOWANIA

Indyk GROWER
CECHY PRODUKTU:

nieśność

- 23% białka ogólnego,
- naturalna ochrona
przed kokcydiozą,
- dodatek aktywnych
flawonoidów.

25kg
OPAKOWANIA

CECHY PRODUKTU:

- 18% białka ogólnego,
- dodatek aktywnych
flawonoidów,
- wysoki udział śruty sojowej,
- naturalne barwniki:
suszona lucerna, suszona
marchewka.

- 16% białka ogólnego,
- dodatek aktywnych
flawonoidów,
- naturalne barwniki:
suszona lucerna,
suszona marchewka.

25kg
OPAKOWANIA

25kg

Brojler Starter

Brojler Grower

Brojler Finiszer

1-3 tyg.

4-6 tydz.

od 7 tyg.

www.szczesliwafarma.pl

Indyk Grower

Indyk Finiszer

1-3 tydz.

4-12 tydz.

od 13 tyg.

Gęś/Kaczka STARTER
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- 16,5% białko ogólne,
- dodatek aktywnych
flawonoidów,
- kompleks ziołowy.

GRANULAT

25kg
OPAKOWANIA

KORZYŚCI
- silny kościec,
- doskonałe umięśnienie,
- smaczne mięso,
- zdrowe stado.

Gęś/Kaczka GROWER

KRUSZONKA

SYPKA/KRUSZONKA/GRANULAT

CECHY PRODUKTU:

Indyk Starter

CECHY PRODUKTU:

Duże ptaki o doskonałym upierzeniu

Kurka Złotopiórka
dla kur niosek

Indyk FINISZER

KRUSZONKA/GRANULAT

DRÓB WODNY

Kurka Złotopiórka

CECHY PRODUKTU:
- 19% białka ogólnego,
- kompleks ziołowy,
- dodatek aktywnych
flawonoidów.

10kg

KRUSZONKA

CECHY PRODUKTU:
25kg

10kg

OPAKOWANIA

- 17% białka ogólnego,
- dodatek aktywnych
flawonoidów.

OPAKOWANIA

Gęś/Kaczka Starter

KORZYŚCI

KORZYŚCI
- silny kościec,
- duża tuszka,
- smaczne mięso,
- zdrowe stado.

10kg

CECHY PRODUKTU:

- zrównoważony rozwój,
- mocny kościec,
- bardzo dobre upierzenie,
- zdrowe stado.

Brojler STARTER

OPAKOWANIA

25kg

KRUSZONKA

KORZYŚCI

Zdrowe brojlery - smaczne mięso

25kg 10kg

Indyk STARTER

dla kurcząt
KRUSZONKA

CECHY PRODUKTU:

BROJLERY

- 20% białka ogólnego,
- naturalna ochrona
przed kokcydiozą,
- dodatek aktywnych
flawonoidów,
- wysoki udział śruty sojowej.

Chów zdrowych i ciężkich indyków

Kurczak

dla piskląt

Naturalna ochrona przed kokcydiozą,
dodatek aktywnych flawonoidów,
dbałość o zdrowie i smakowitość
zwierząt to zielone cechy produktów
Szczęśliwa Farma.

CECHY PRODUKTU:

INDYKI

- duże i smaczne jajo,
- twarda skorupa,
- naturalnie wybarwione żółtko,
- długa nieśność,
- zdrowe stado.

1-3/4 tydz.

www.szczesliwafarma.pl

Gęś/Kaczka Grower

5/6 tydz.

25kg
OPAKOWANIA

KORZYŚCI
- silny kościec,
- doskonałe upierzenie,
- smaczna tuszka,
- zdrowe stado.

www.szczesliwafarma.pl

