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O objetivo do Bleu-Blanc-Cœur é melhorar a alimentação e saúde
dos animais, uma vez que animais bem mais cuidado proporcionam
alimentos mais saudáveis e de melhor qualidade aos consumidores.
A abordagem da Bleu-Blanc-Cœur determina um objetivo de
qualidade e de diversidade, com uma obrigação de resultados
mensuráveis.

presas de nutrição animal, indústrias alimentícias, distribuição, institui-

Esta abordagem colaborativa nasceu, há cerca de vinte anos, na
França, do desejo de um grupo de pecuaristas em gerar um diferencial e maior valor agregado às suas produções agrícolas. Foi assim
que se organizaram em uma associação, um conjunto de atores públi-

leite cujas propriedades tecnológicas e nutricionais serão impactadas
negativamente.

mente da alimentação das vacas.
Quando a vaca consome, principalmente, matérias-primas que

Bleu-Blanc-Cœur e a indústria láctea

É uma abordagem global que atende às expectativas da agricultura e dos consumidores.

nutrição adequada, aceitável pelo consumidor e proteção ao meio ambiente

sua atuação contra o aquecimento global.
A Bleu-Blanc-Cœur é uma iniciativa de cuidados preventivos para a saúde, com sólida

Assim, tornou-se a única abordagem reconhecida de interesse nutricional e ambiental pela

publicações e estudos clínicos, que demons-

a partir do aprimoramento e da medição da
densidade nutricional dos produtos do dia-a-dia.
A Bleu-Blanc-Cœur estrutura seu trabalho

nutricional da dieta dos seres humanos. A
Bleu-Blanc-Cœur propõe, assim, uma verdadeira abordagem de prevenção da saúde no

animais através da reintrodução de forragem

"Quando os animais são bem alimentados, o homem se alimenta

Em 2017, a Associação
Bleu-Blanc-Cœur desenvolve no
Brasil um segmento da pecuária
voltada à saúde do consumidor e
com vocação ambiental.
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turais interessantes, como a redução no intervalo parto-parto de 10 a
15 dias, uma expressão prolongada do período de cio, um aumento
de 1,5 L a 3 L de leite/dia/vaca, uma prevenção da acidose, uma
qualidade de colostro mais rica, etc.
Portanto, o reajuste das fontes de ômega 3 permite se reaproximar das necessidades do animal, da obrigação de resultados e
com o objetivo de uma melhor administração econômica. A linhaça
extrudada fornece, evidentemente, não apenas uma fonte de ômega
3, mas também proteínas e energia. Portanto, é possível escolher as
substituições, visando a otimização do custo da ração.
O formato de atuação da Bleu-Blanc-Cœur permite garantir todos esses resultados, através de um sistema de controle baseado na

saúde das vacas, que graças ao Omega 3
obtido pela nova dieta, aprimora o desempenho na produção, a imunidade e a fertilidade. Por exemplo, essa gestão da alimentação

Essas melhorias estão alinhadas com os objetivos da saúde pública.
qualidades tecnológicas superiores
manteiga é naturalmente mais macia, cremosa e saborosa.
• O leite Bleu-Blanc-Cœur também apresenta menor pegada de
carbono

quantidade de Omega 3 naturalmente, menor teor de gorduras sa-

A solução proposta pela Bleu-Blanc-Cœur consiste, portanto, no
reequilíbrio da alimentação das vacas pela introdução de ácidos-

Jérémie Renaud
Associação Bleu Blanc Coeur

Hoje, a Bleu-Blanc-Cœur e seus parceiros instalam equipes no Brasil, neste novo
"Sim, todos nós
temos o direito de comer bem".

de produção seguras, qualitativas, com

envolvidos, até mesmo nas etapas anteriores à da produção.
Na cadeia Bleu-Blanc-Cœur cada um encontra os seus benefícios,

modelo de produção. Trabalhando em parceria com os atores da
distribuição e de alimentação coletiva, a associação implementa
condições para estimular a demanda, divulgando e valorizando os
métodos, compromissos e resultados dos pecuaristas e empresas do
projeto. O impacto desse trabalho de disseminação junto ao consumi-

Coeur – a associação realiza um trabalho de divulgação com o con-

lhar e orientar os idealizadores, visando soluções economicamente e
tecnicamente viáveis, agregando valor para o produtor.

diversos atores locais sejam os portadores de seus próprios projetos

Em cada país, a Bleu-Blanc-Cœur decidiu trabalhar em parceria
com os atores locais já presentes para adequar seu modelo ao con-

Hoje, o Brasil também se torna um dos focos da Bleu-Blanc-Cœur e
um novo segmento encontra-se em fase de elaboração. Todos os pe-

No plano internacional
Esta abordagem coletiva de cuidado preventivo para a saúde
do consumidor representa um verdadeiro diferencial na “saúde" da

e provar que o produto é muito diferente e nutricionalmente melhor,
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