
Geachte vertegenwoordiger van Parmiggiano Reggiano, 

 

Ik ben erg geschrokken van het onderzoek van Compassion in World Farming (CIWF) Italië, dat het 

slechte welzijn onthult van de koeien die de melk voor uw kazen produceren. 

 

Parmezaanse kaas staat in Italië bekend om hun oude traditie en hun hoge kwaliteitseisen. Het stelt 

mij teleur te leren dat uw producenten niet dezelfde kwaliteitseisen stellen aan het welzijn van de 

dieren. 

 

De resultaten van het CIWF onderzoek laten zien dat de meerderheid van de melkkoeien in uw keten 

het jaar door geen toegang tot de wei heeft en dat de huisvesting niet geschikt is voor hun 

behoeften. 

 

Als gevolg van slecht ontworpen stallen, met te smalle ligboxen en smalle gangpaden die 

onvoldoende toegang bieden tot voedsel en rustplekken, raken koeien kreupel en zien ze er 

uitgeteerd uit.  

 

Hoog dierenwelzijn hoort een belangrijk aspect te zijn van een kwaliteitsproduct. Als consument in 

Nederland, een land dat veel van uw producten importeert, stoort het mij enorm dat u geen 

prioriteit geeft aan het welzijn van de dieren op uw boerderijen. 

 

Daarom vraag ik u dringend vóór eind 2018 een welzijnsprogramma te starten dat ervoor zorgt  

• dat de dieren tenminste 100 dagen per jaar weidegang krijgen,   

• dat het aanbinden van koeien verboden wordt, en: 

• dat er een actief programma komt voor het monitoren en terugbrengen van 

welzijnsproblemen als mastitis, kreupelheid en een slechte lichamelijke conditie. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

[Jouw naam]  

 

 

 

Gentili rappresentanti di Parmigiano Reggiano, 

 

una video-inchiesta condotta da Ciwf Italia Onlus ha rivelato che la maggior parte delle vacche da 

latte delle aziende che forniscono latte per il vostro formaggio non ha accesso al pascolo e viene 

tenuta al chiuso tutto l'anno. 

 

La vostra risposta alle richieste di migliaia di persone da tutto il mondo che vi chiedono di migliorare 

il benessere delle vostre vacche è stata che "il benessere degli animali ha un impatto minimo, se non 

nullo, sulla qualità del formaggio". 

 

Sono fermamente convinto che un benessere animale più elevato dovrebbe essere un valore chiave 

di un prodotto di alta qualità. Come consumatore in Italia, paese di origine del Parmigiano, sono 

rattristato dal fatto che per il Parmigiano il benessere degli animali delle sue aziende non sia una 

priorità. 

 

Vi esorto pertanto a non continuare ad ignorare le richieste delle migliaia di persone che vi stanno 

contattando, ma di prenderle in considerazione e di agire per migliorare il benessere delle vostre 

vacche da latte. 



 

Dimostrate che vi interessano le aspettative e le preoccupazioni dei vostri consumatori e mettete in 

atto un programma di miglioramento del benessere animale entro la fine del 2018, che includa 

l'accesso al pascolo per almeno 100 giorni all'anno, proibisca l'uso del sistema alla catena e 

introduca un programma attivo per il monitoraggio e la riduzione di problemi chiave di benessere 

animale come zoppie, mastiti ed eccessiva magrezza. 

 

Cordiali saluti 

 


