
Het ei en onze gezondheid.
Eten van eieren is goed voor onze gezondheid. Eieren hebben een hoge 
voedingswaarde en er zitten stoffen in die ons lichaam nodig heeft. Het 
eiwit  van  een  ei  is  een  belangrijke  bouwstof  en  in  het  eigeel  zitten 
belangrijke  vetten  .  In  het  eigeel  zit  ook  cholesterol.  Cholesterol  is 
belangrijk voor de groei  en voor de aanmaak van hormonen. We hebben 
heel lang gedacht dat je door die cholesterol niet te veel eieren mocht 
eten. Teveel cholesterol is immers slecht voor je hart en bloedvaten. We 
weten nu dat het eten van eieren  geen invloed hoeft te hebben op de 
hoogte van het cholesterolgehalte in je bloed. 

Bij  het  eten  van  rauwe  eieren moeten mensen die  snel  ziek kunnen 
worden oppassen voor de salmonellabacterie.  Deze bacterie is schadelijk 
voor de gezondheid. Hij kan, via stro en mest,een eierschaal besmetten. 
Het is dus verstandig altijd onbeschadigde, verse eieren te gebruiken. De 
dooier moet  bol  zijn  en  het  eiwit  dik. Natuurlijk moet je tijdens het 
koken  schone handen  hebben en  schone  materialen  te  gebruiken.  Bij 
het bereiden van gerechten waar alleen een eidooier of alleen eiwit in 
moet  is  het handig een eiersplitser te gebruiken. 

Hoelang en hoe kun je eieren bewaren?
Van alle rauwe levensmiddelen kun je eieren het langste bewaren. Op 
een  eierdoos  staat  een  ‘T.H.T.’(tenminste  houdbaar  tot)  datum.  Die 
datum geeft aan tot welke datum de eieren te gebruiken zijn in gerechten 
met  rauwe eieren. Na de T.H.T.datum kunnen eieren nog minstens een 
maand bewaard worden voor gerechten waarin ze gekookt of gebakken 
worden. Ze moeten dan goed verhit worden i.v.m. salmonellabacteriën 
De T.H.T.datum is drie weken nadat het ei gelegd is.
Eieren kun je thuis het beste net zo bewaren als in de winkel. Zet ze in 
hun doos op een koele plek. Als je wilt kan je ze in de koelkast bewaren 
maar dat hoeft niet.
Zet ze in de koelkast niet in de buurt van ‘geurende’ producten 
zoals gerookte vis, citroen of knoflook. Eieren kunnen de smaak 
daarvan overnemen.   
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Welke soorten eieren zijn er? 
We kennen een indeling naar de
Voeding van de kip, bijvoorbeeld: 

het maïsei
het viergranenei 
het grasei 
het Eko-ei

Huisvesting van de kip: Kooihuisvestingsei (‘legbatterij’) code 3 
(houderij systeem) Scharrelei code 2 

Vrije uitloop-ei code 1
Biologisch-ei code 0

Ras van de kip,bijvoorbeeld: Auracana-ei                         
Krielei
Columbian Blacktail-ei 

Hoeveel weegt een ei? 
Ook kennen we een indeling naar het
gewicht van het ei : S   (klein) lichter dan 53 gram

M  (middel) 53 tot 63 gram
L  (groot) 63 tot 73 gram

           XL (extra groot) 73 gram of zwaarder

S  klein M  middelgroot L  groot XL  extra groot
            53                             63                          73                  gram 


Licentievoorwaarden


Dit lesmateriaal  mag worden gebruikt mits de 


onderstaande regels in acht worden genomen :


De gebruiker mag:


· het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren 


· afgeleide werken maken 


Onder de volgende voorwaarden:


Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker          of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.


Niet-commercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.


Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid.


· Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. 


· De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. 


Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.


Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de licentie. De complete tekst vind je op:  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl/legalcode. 


Als kleine tegenprestatie wil ik wel graag een mailtje van je krijgen


 zodat ik weet door wie, wanneer, waar en waarvoor mijn materiaal


  gebruikt wordt. (Vertel me ook hoe het werken met mijn materiaal beviel.)  


Dat mailtje stuur je naar: marja.landman@gmail.com 



Licentievoorwaarden




Informatie op de verpakking.

Op een eierdoos staat  heel  veel  informatie.  Dat  is  wettelijk  verplicht. 
Altijd staat er:’Na aankoop gekoeld bewaren’ en het aantal eieren staat 
op  de  doos.  Aan de  T.H.T.-datum kun je  zien  of  een  ei  vers  is.  De 
gewichtsklasse  geeft  aan of  je  kleine  of  grote  eieren koopt.  Het  type 
eieren is belangrijk als je bijvoorbeeld  tegen legbatterijen bent.
De kwaliteitsklasse is in Nederland eigenlijk altijd A. 

Je  kunt  veel  verschillende  vignetten  op  een  eierdoos  tegenkomen. 
Hieronder  staan  een  paar  voorbeelden.  Als  je  wilt  bekijken  wat  die 
betekenen surf  dan  naar  www.ei-info.nl en  klik  op  ‘informatie  op  de 
verpakking’.

                     

Om te garanderen dat alle informatie klopt kan er een IKB keurmerk op 
de doos staan.   IKB staat voor Integrale Keten Beheersing.      Dat is een 

manier  van  eieren  produceren  volgens 
vaste, strenge eisen. Die eisen gaan verder 
dan  in  de   wet   staat.    IKB  stelt  bij- 
voorbeeld ook eisen aan het voer  van  de 
kippen  en  niet  alleen  aan  de  huisvesting. 
Een  IKB  ei  is  altijd   traceerbaar.  Dat 
betekent dat je bij  klachten dus altijd kunt 
achterhalen waar  een ei  vandaan  komt en 
hoe het  uiteindelijk in de  winkel  terecht is

gekomen. Dat is voor eier-producenten een extra reden om zich aan de 
regels te houden.

 
                               

Informatie op het ei.
Het stempel  op een ei geeft veel informatie over             nummer van het 
waar het ei vandaan komt en wat voor soort ei                 pluimveebedrijf
het is . Zo kun je controleren of er bijvoorbeeld               (+eventueel 
geen kooieieren in een doos van scharreleieren                  stalnummer) 
zijn gestopt .                                                                                    Land van
                            Code____                                    herkomst 

           houderij systeem                                         

Dit betekent het stempel op je IKB-eitje:

Houderij 
systeem

Land van 
herkomst

Nummer 
pluimveebedrijf

Eventueel 
stalnummer

0 – Biologisch
1 – Vrije uitloop
2 – Scharrel
3 – Kooi 

NL – Nederland
BE – België
DE – Duitsland

5 cijfers 1 of 2 cijfers

De prijs van een ei.
Zoals  je  al  hebt  gelezen zijn  er  verschillende manieren om kippen te 
houden. De verschillende houderij systemen kosten ook verschillend. Je 
begrijpt dat het veel goedkoper is om kippen te houden in een volledig 
automatische stal  dan om kippen te houden in een grote schuur met een 
groot grasveld er omheen. Want de mensen die de eieren moeten rapen 
zijn veel duurder dan een lopende band.   En dan het voer; fabrieksvoer 
is veel goedkoper dan biologisch geteelde granen. Daardoor ontstaan er 
prijsverschillen tussen de diverse soorten eieren.  Natuurlijk worden alle 
kosten  doorberekend  in  de  winkelprijs  van  het  ei.  Daarom  ziet  een 
eierprijslijst er ongeveer zo uit:

Kooi-ei                              € 0.10
Scharrelei                          € 0.13
Scharrel, met uitloop ei  € 0.15
Biologisch ei € 0.26

                                               Natuurlijk  zijn  er  winkels  waar  eieren  goedkoper  of  duurder 

zijn                                                                          

http://www.ei-info.nl/


Hoe zit een ei in elkaar?

Een ei bestaat uit een schaal, een dooier en eiwit. Een normaal kippenei 
weegt  tussen de 61 en 73 gram. De kleur van de dooier varieert  van 
lichtgeel tot donkeroranje, afhankelijk van het voer van de kip. Als zij 
alleen graan eet wordt de dooier lichtgeel, eet ze meer maïs en gras kan 
de dooier zelfs oranje worden.

Hoe leven legkippen?
Legbatterij            Legkippen worden op verschillende manieren gehouden.
                         Er zijn kippen die hun hele leven binnen blijven.  
           

Kooieieren  zijn  van  kippen  die  leven  in  in  rijen 
gestapelde kooien. Dit  worden  ook  wel legbatterijen 
genoemd. De kippen krijgen hun voer via een lopende 
band en een andere voert hun eieren af.  Één kip heeft 
maximaal 450 cm2  leefruimte.    Dit is de goedkoopste 
productiemethode maar deze wordt per 2012 verboden.

Scharrelschuur       
Scharreleieren  zijn  eieren van kippen die los lopen in 
een  scharrelschuur.  Zo’n  schuur  is  geventileerd  en  ze 
hebben legnesten. 

             9 kippen hebben samen de beschikking over 1 m2  

Andere kippen mogen wel vrij naar buiten.
Scharrel met  uitloop  betekent  dat  de   kippen  uit hun 
scharrelschuur naar buiten kunnen. 

Als  de  kippen  onbespoten  voer  krijgen  en  nog  meer  ruimte  hebben 
mogen de eieren biologisch genoemd worden .

Wat je allemaal met een ei kan doen.
Je weet natuurlijk dat er heel veel recepten zijn waar één of meer 
eieren in moeten.  Denk maar aan pannenkoeken of taart. Ook kun 
je  een  ei  koken  of  bakken.  Maar  een  ei  is  op  nog  veel  meer 
manieren te gebruiken. Als je eens geen trek hebt in een gewoon 
gekookt of gebakken ei  maak dan eens roerei.  Voor 4 personen 
heb je nodig: 4 eieren, 4 eetlepels melk of bouillon, 1 tomaat, wat 
peterselie, boter of margarine, zout en peper.

Breek de eieren in een kom, doe er een beetje 
zout en peper door en giet de melk of bouillon 
erbij. Klop dit door elkaar met een garde. 
Verwarm een klontje boter of margarine in een 
koekenpan. Zet het fornuis op een lage stand en 

giet  het  eimengsel  in de koekenpan. Roer met  een houten lepel 
totdat het mengsel bijna gestold is.  Roerei moet smeuïg blijven. 
Serveer  het  roerei  op  toast  en  garneer  met  plakjes  tomaat  en 
fijngeknipte peterselie.  Als je dit vaker maakt kun je gaan variëren 
door bijv. fijngeknipte tuinkruiden mee te bakken.  Geraspte kaas 
erdoor is ook lekker of spekblokjes en taugé.   

De eieren die niet in de winkel terechtkomen gaan voor het
grootste gedeelte naar fabrieken die er allerlei grondstoffen  
van  maken. Ze worden verwerkt tot eipoeder, 
eirol (voor garnering van slaatjes in  restaurants of 
cateringbedrijven)  of  tot vloeibaar ei. 

     Eipoeder↑                           Eirol↑
                     Pakken Vloeibaar ei→

Die grondstoffen  gaan  vervolgens naar bakkerijen, koekfabrieken, 
restaurants,   instellingkeukens,  enz.  Ook  gaat  een  deel  naar 
fabrieken  die  er  niet-voedingsmiddelen  van  maken  zoals 
bijvoorbeeld ei-shampoo.

  



Wist je dat………
 …..als een ei drijft het niet vers meer is?
 …..grote eieren in verhouding meer eiwit bevatten dan kleine?
 …..kleine eieren in verhouding een grotere dooier hebben dan grote? 
 …..er kippen zijn die groene eieren leggen?
 …..de tweede vrijdag in oktober Wereldeierdag is?
 …..Nederlanders gemiddeld 184 eieren per jaar eten?
 …..als je een spiegelei wilt bakken het ei zo vers mogelijk moet zijn?

 

Leuk om naar toe te gaan:           Pluimveemuseum
          Hessenweg 2a
            3771 RB  Barneveld
              www.pluimveemuseum.com

Surf ook eens naar:              www.eicode.nl 
             www.blijmeteenei.nl 

                                                        www.ei-info.nl 
             www.cpe.nl
             www.eirecepten.nl              
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