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Bleu-Blanc-Cœur

A Föld, az állatok és az emberek közös harmóniájáért

Bleu-Blanc-Cœur: egészséges
mezőgazdasági megközelítés
a következő jelenségekre válaszul:

A betegségek progressziója
Az úgynevezett „ civilizációs betegségek ” nem csökkennek: elhízás,
rák, cukorbetegség, depresszió, szív-érrendszeri betegségek vagy
neurodegeneratív betegségek…

Néhány táplálkozási betegség
Ezek a betegségek táplálkozási eredetűek, elsősorban az
elfogyasztott ételek tápanyaghiánya és kiegyensúlyozatlansága
okozza őket.

Csökkent tápanyagsűrűség
Az élelmiszerek (omega-3, antioxidánsok, vitaminok stb.)
tápanyagsűrűsége csökkent a tömeges mezőgazdasági termelés
bevezetésével.

A tápanyagsűrűség helyreállítása érdekében fontos az étrend változatossá tétele
és kiegyensúlyozása, valamint az olyan mezőgazdasági termelési módszerek
népszerűsítése, amelyek elősegítik ezt a sokféleséget és egyensúlyt a talaj, a
növények, az állatok és az emberek számára.

Ebből a célból jött létrel a „ Bleu-Blanc-Cœur ”, egy francia szövetség, a
felelősségteljes és fenntartható mezőgazdaság megteremtése érdekében, javítva
ételeink táplálkozási és környezeti minőségét. Ezt a táplálkozási és környezeti
érdekek szerinti megközelítést a nemzeti hatóságok és az ENSZ elismerte.
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A helyi termelési projekt érvényesítése mellett a
Bleu-Blanc-Cœur az agroökológiai átmenettel segíti a termelési módszerekkel kapcsolatos fenntarthatósági kötelezettségvállalásokat, javítja az
élelmiszerek táplálkozási minőségét, tiszteletben
tartja az állatok jólétét és egészségét, a növények
sokféleségét, és küzd a „ importált erdőirtás ” ellen,
miközben a helyi termelők méltányosabb díjazásán
dolgozik.
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A Bleu-Blanc-Cœur közösség
A Bleu-Blanc-Cœur egyesület közösségeinek lendületében fejlődik; férfiak és nők elkötelezettek az egészségorientált mezőgazdasági projekt előmozdításában.

A Bleu-Blanc-Cœur alapítása és története
A „ Bleu-Blanc-Cœur ” egyesület 2000-ben született gazdálkodók, tenyésztők, tudósok, agronómusok, fogyasztók és orvosok összefogásával. Együtt megváltoztatják az étel előállítási módját. Mert ha tisztelik a
Földet, és az állatokat helyesen takarmányozzák, az embereknek jobb minőségű étel jut!

A Bleu-Blanc-Cœur irányítása
Az áttörő, ismert minőségi megközelítésű projektben az egyesület irányítása számos, egymást kiegészítő és
aktív érdekelt fél köré épül. A Bleu-Blanc-Cœur három szintje: központi testület, nemzetközi bizottság és
területi bizottság. A választott képviselők reprezentálják tagjaink sokféleségét és az egyesületet a konstruktivitás és konzultáció logikája szerint működtetik.

Központi vezetőség

1
7000 gazda és állattenyésztő

2
1500 egészségügyi szakember

8 Kolléga

4 Közösség

Legfeljebb 20 megválasztott
képviselő képviseli a
következőkből

Képviseli legfeljebb 5
választott tag

1.

Növénytermesztés

1.

Egészségügyi szakemberek

3.

Mezőgazdasági termelők és
tenyésztők

3.

Egyéni fogyasztók

2.

4.
5.

6.
7.

8.

Takarmánygyártás

Állattenyésztés
Feldolgozás

Kiskereskedők és vendéglátás
Egyesületek és fogyasztói
szervezetek

Szakmai testület és a szakmai
szektor képviselői

2.
4.

1 Tudományos Tanács
Tagjai 3 választott képviselő

3
Több, mint 10 vendéglátóipari szakember

Elkötelezett gazdák

Egyéni élelmiszeripari szakember

4
Száz szakértő és tudós
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Bleu-Blanc-Cœur, a szántóföldtől a tányérig…
Manapság a búza, a kukorica, a szója az alapvető alapnyaga az állatok takarmányának.
Sürgősen vissza kell állítani állatainknak a változatos érendet, hogy javuljon
termékeik és általa az ételelink tápanyagsűrűsége.

A Bleu-Blanc-Cœur
rehabilitálja a
hagyományos
növényeket (fű, len,
lóbab, lucerna…) az
elismert táplálkozási
előnyökkel (omega 3,
antioxidánsok…).
Ezáltal válnak
sokszínűvé tájaink
és kevesebb a szója
behozatala szükséges
(ezek általában GMO-k és
nagy részben felelősek az
erdőirtásért).

A Bleu-Blanc-Cœur nek
köszönhető változatos
és kiegyensúlyozott
étrend miatt az
állatok egészsége
jobb!
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Ez a megközelítés
büszkeséget
és méltányos
kereskedelmi
kompenzációt hoz a
termelők számára.

Ez egy környezetbarát
mezőgazdaság (jobb
CO2-hatás).*
* Agribalyse adatbázis

Termékek a
Bleu-Blanc-Cœur
rendelkezik az
emberek megfelelő
étkezéséhez
szükséges
tulajdonságokkal!
Ezeket jobbnak is
tekintik (könnyedebbnek
és ízletesebbnek).

A Bleu-Blanc-Cœur egyesület célja a civilizáció okozta károk (rák, cukorbetegség,
elhízás, alzheimer…) elleni küzdelem az állatok takarmányozásának javítása révén,
hogy garantáljuk a jobb tápanyagminőségű termékeket.
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A józan ésszel a talajhoz, a csökkentett növényi alapanyag importhoz, rekultivált
takarmányokhoz és a hüvelyesekhez való kapcsolat visszaállítása!
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Az ökológia szempontjából is erőteljes (a szénegyensúly és az életciklus-elemzés jelentősen javult). Ezeket az eredményeket az Agribalyse (Ademe)
módszertan szerint kaptuk meg.
Ez a növényi sokféleség lehetővé teszi a vetésforgók
és a termésciklusok meghosszabbítását, és ezáltal korlátozza a vegyi anyagok (ideértve a növényvédőszereket is) használatát, amelyek kötelezőek,
ha a növénytermesztés csak 3 vagy 4 fő növényen
alapul!
A Bleu-Blanc-Cœur kampányt folytat egy olyan
termesztésért, valamint olyan állati takarmányoké-

rt, amelyek nem (vagy a lehető legkevésbé függnek)
az importtól. Ez a megközelítés 20 év alatt a specifikációkban már jó előrelépést mutatott az importált
szójabab csökkentésében, és elkötelezte magát az
irány megerősítése mellett. Így a helyben termesztett borsó, csillagfürt, lóbab, szójabab, lucerna, len
és fű (…) termesztésre új lehetőségek fognak nyílni a szántóföldi növényteremsztés és a haszonállatok takarmányozása számára (melyek valószínűleg
unhatják az egyoldalú kukorica, búza, szója alapú
étrendet).

Pierre Pottier, növénytermelő

A FÖLD
EGYENSÚLYÁÉRT

„ A len nagyon érdekes növény, amely lehetővé tette számomra,
hogy változatosabbá tegyem a gazdaságaim növénykultúráját, és
javítsam a vetésforgót. Emiatt csökken az előforduló betegségek
száma, növekszik a terméshozam, és ez lehetővé teszi számomra,
hogy jobban elosszam a munkámat az év során. Különböző fajok
használatával korlátozjuk a gyomok elszaporodásátt és egyes
kártevők jelenlétét, miközben elősegítjük a biodiverzitást. ”

Denis Fricotteau, növénytermelő
„ Az lucerna csak előnyt jelent a növénytermesztési rendszerben:
közvetlenül a levegőből vonja ki a szükséges nitrogént, és ezen kívül
ingyenes természetes nitrogént biztosít a búza számára, amely azt 3
év után felszívhat. És mivel egész évben lefedi a talajt, természetesen
elfojtja a gyomnövényeket. Ami a gazdaságom biodiverzitására
gyakorolt hatást illeti, talán a méhészek mutatják be a legjobban
azt, akik szinte veszekednek azon, hogy melyikük telepíthessen
kaptárakat a földemre. ”
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Az állati takarmányok változatosabbá tétele és kiegyensúlyozása többféle növénnyel,
tápanyagok szempontjából fontos magvakkal biztosítja a jobb egészséget!
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A
KIEGYENSÚLYOZOTT
ÁLLATOKÉRT

Bleu-Blanc-Cœur az állatok takarmányozásának
a jólétükre gyakorolt hatásáról gondoskodva egy
„ Egészséges takarmányozási programot ” támogat.
A nagyobb változatossággú és kiegyensúlyozottab
étrend (omega-6 / omega-3 arány, antioxidánsok,
vitaminok stb.) nemcsak a visszatérés a korábbihoz,
hanem a jobb irány az állat egészsége irányába. Ennek
a sokszínű étrendnek a hatása számos egészségügyi
paraméterre (termelésre, hosszú élettartamra, termékenységre, immunitásra stb.) érzékelhető, és
így lehetővé teszi az állatorvosi költségek csökkentését. Ezt a pozitív hatást számos tudományos kutatás bizonyította és mérte, és a Bleu-Blanc-Cœur

tenyésztők naponta megfigyelik, akik támaszkodnak
a Bleu-Blanc-Cœur iránymutatására, és az eszközök
és eredmények kettős kötelezettségét teljesítik.

Jean-Pierre Sarlande, sertéstenyésztő
„ Állattenyésztési szempontból nagyon elégedett vagyok az
eredményekkel. Sertéseim jobb formában vannak, dinamikusabb
és játékosabbak. A leglátványosabb az antibiotikum-használatra
gyakorolt hatás: ma szinte nem is használom őket! ”

Dominique Pezot, tejtermelő
„ Tejelő teheneim évente mintegy 200 napig legelnek. Amikor nem
legelnek, minden reggel friss füvet, főleg a lóhéret vágok nekik.
Tíz naponként vizsgálják a tejet a tápanyag-minőség ellenőrzése
céljából. Mióta csatlakoztam az iparhoz, az állatorvosi költségeimet
harmadával csökkentettem. A lenmag alkalmazása megkönnyíti a
laktáció újraindítását, ami amúgy gyakran nehéz. ”
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A jobb étrendnek köszönhetően az állatok természetesen jó termékeket kínálnak
nekünk! És a Bleu-Blanc-Cœur-nál ezt nem csak mondjuk, hanem meg is mérjük…
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20 éve tartó együttmműködéssel és kutatással,
mintegy 360 cikk és 5 klinikai tanulmány közzétételével, melyeket a szakmailag felülvizsgált tudományos sajtóban publikáltak, különféle háttérrel
rendelkező szakértők és tudósok támogatásával
a Bleu-Blanc-Cœur megközelítésnek már nem
kell bizsongatnia valódiságát a táplálkozási és
egészségügyi vonatkozásokban, évente több, mint
5000 termék-elemzést végeznek, ez garantálja a
Bleu-Blanc-Cœur magasabb hozzáadott értékét.*

tulajdonságokkal is rendelkeznek (kevesebb főzési
veszteség és ennélfogva kevesebb élelmiszer pazarlás).
* A Bleu-Blanc-Cœur megközelítést táplálkozási és környezetvédelmi
szempontból is elismerték a nemzeti hatóságok és az ENSZ.

Az érzékszervi tesztek igazolják a Bleu-Blanc-Cœur
ételek íz-fölényével is; a termékek jobb technológiai

Emmanuel Picard, az AURI vezetője

AZ EMBEREK
EGYENSÚLYÁÉRT

„ A főzési összehasonlítások, vak tesztek után az alkalmazottak és
az ügyfelek mindegyike egyetértett a Blanc-Blanc-Cœur termékek
kiváló minőségét és ízét illetően! ”

Bernard Schmitt, orvos
és a Bleu-Blanc-Cœur társelnöke
„ Hogyan lehetne szabályozni az étrendet, ha nem az állaton
keresztül? Valójában, ha az állat a jó egsézségéhez szükséges
dolgokat eszik, akkor valószínűleg nagyon jó termékeket fog
nyújtani a mi egészségünkhöz. Könnyebb megváltoztatni az állatok
étrendjét, ahhoz képest, ha megváltoztatnám a betegeim étkezési
szokásait. ”
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Bleu-Blanc-Cœur,
értékteremtő az egész társadalomban

Tudományos validációs megközelítéssel
és szigorú minőséggel

A Bleu-Blanc-Cœur olyan megközelítés, amely újraépíti a kapcsolatot a gazdálkodók,
környezetük és az egészségesebb, biztonságosabb és fenntarthatóbb ételeket kereső
emberek között.

A Bleu-Blanc-Cœur teljesíti a fenntartható élelmiszertermelés célkitűzéseit (a FAO
meghatározása szerint): táplálkozási szempontból megfelelő, kulturálisan elfogadható
és környezetvédelmi szempontból jobb.

Az érték helyreállítása azt jelenti, hogy biztosítjuk az
élelmiszer-önellátást, lehetőséget biztosítunk a helyi
gazdáknak és tenyésztőknek, újraindítjuk a gazdasági dinamikát, és meggyőződésünk, hogy egészséges,
biztonságos és fenntartható ételeket biztosítsunk
fogyasztóink számára.
A nvomonkövethetőség alapfeltétel
A Bleu-Blanc-Cœur egy olyan minőségi megközelítés, amely a származás nyomon követését és a helyben történő termelés újbóli alkalkmazását írja elő.
A szomszédos országokban a Bleu-Blanc-Cœur termelést kivételesen elfogadják, ha a helyi termelés
továbbra sem elegendő.
Ez az egyetlen olyan minőségi megközelítés, amely
vállalja a helyi termelés újjáépítését.
A gazdálkodók számára újraelosztott hozzáadott
érték
A kezdetektől a Bleu-Blanc-Cœur a hozzáadott értéket védte a termelő számára, amely a megközelítés
valódi alapppillére volt, hogy értékelje a termelő
erőfeszítéseit és elkötelezettségét a jobb termelés
iránt.
2019-től az egyesület eszközöket szerez az értékteremtés megfigyelésére az egész ágazatában, és nyomonkövetési rendszert vezet be annak biztosítása
érdekében, hogy a hozzáadott érték újbóli eloszlása
eljusson a termelőkhöz.

Mindenki számára elérhető termékek és erősebb
fogyasztói kapcsolat
Mivel a helyes táplálkozást nem szabad a lakosságnak csak egy részére fenntartani, a
Bleu-Blanc-Cœur egyesület egy mezőgazdasági modell kidolgozására törekszik, amelynek célja a túlzott költségek maximális korlátozása. Annak érdekében, hogy a Bleu-Blanc-Cœur termékei továbbra
is a legtöbb ember számára hozzáférhetők legyenek.
Sok fogyasztó, aki hisz a folyamatban, csatlakozott
ma az egyesülethez, és együtt szeretne cselekedni.
Egyre többet konzultálnak velük, hogy a jövőben meghatározzák a Bleu-Blanc-Cœur stratégiai irányait…

Azt, hogy a talaj minőségére, a bolygó egészségi állapotára, az állatok egészségére és az emberi egészségre hatással van, az életciklus-elemzéstől a klinikai tanulmányokig, független tudósok validálták,
publikálták és mérték.

Pierre Christ,
Bleu-Blanc-Cœur fogyasztó

A termelési folyamat dokumentumkezelését havonta hajtják végre, és negyedévente továbbítják az
egyesülethez.
Analitikai ellenőrzések

Az iránymutatásokat és a specifikációkat nagyrészt
a nyomonkövethetőség, az auditok és mindenekelőtt
az eredmények és követelménye ellenőrzése biztosítja.
A minőségirányítási kötelezettségek a következő
három pilléren alapulnak:

„ Számunkra, a fogyasztó színészek számára
meggyőződésünk, hogy másokat rágyőzzünk, hogy
(kicsit) vegyenek hatalmat annak eldöntésére, hogy
mit akarnak tányérokba tenni… ”

Termelés ellenőrzése

Ellenőrzések a helyszínen
Az
akkreditációs
ellenőrzésen
kívül
a
Bleu-Blanc-Cœur minden tagjára utóellenőrzéseket
végeznek a műszaki utasításokban meghatározott
gyakorisággal. A Bizottság kezdeményezésére be
nem jelentett és véletlenszerű ellenőrzéseket is
elvégezhet az egyesület. Ezeket az ellenőrzéseket
ésvizsgálatokat független, harmadik fél által végzett
auditáló szerv végzi.
Magát a Bleu-Blanc-Cœur ot évente négyszer
ellenőrzi egy független harmadik fél.

A Bleu-Blanc-Cœur iparág minden érdekeltjének analitikai ellenőrzési tervet kell követnie (a
célkitűzésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatban), amely lehetővé teszi a kapott termékek megfelelőségének validálását vagy elutasítását. Az
analitikai eredményeket azonnal el kell küldeni a
Bleu-Blanc-Cœur Egyesületnek.
Az Egyesület és annak ellenőrző bizottsága kezdeményezésére analitikus ellenőrzési tervet (véletlenszerű
eljárás) is készítenek. Az analitikai ellenőrzési terv
eredményei szektoronként kérésre rendelkezésre
állnak az egyesület számára, és hamarosan elérhetők
lesznek a honlapján.
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A Bleu-Blanc-Cœur Egyesület ökológiai táplálkozási számlálója 2018-ban

ERŐS TÁPLÁLKOZÁSI,
KÖRNYEZETI
ÉS TÁRSADALMI
HATÁSOK…

A népesség szintjén a változó termelési
módszerek hatása a közegészségre és a
környezetre óriási.
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Bizonyításként a fenti számlálók mérik a teljes
Bleu-Blanc-Cœur termelés 2018-ra gyakorolt
hatását az emberi egészség, a globális felmelegedés
és a növényi sokféleség szempontjából.
Példaként ezeket a számlálókat a Francia Nemzeti
Egészségügyi Program keretében a Francia
Egészségügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Minisztérium érvényesítette.

CSATLAKOZZON
A SZÖVETSÉGHEZ
ÉS A
KÖZÖSSÉGÜNKHÖT!
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 Központi iroda
8 rue Jules Maillard de la Gournerie
35000 RENNES
 Kapcsolat





(+33) 2 99 97 60 54
info@bleu-blanc-coeur.com
www.international.bleu-blanc-coeur.org
BP 60138 – 35301 FOUGÈRES CEDEX

de bien manger.

