
Kotia ja keittiötä varten.

Suomen Eläinsuojeliisyhdistykseii lentolehtisiä. N:o il.Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen

Eläinten teurastamisen tulee tapahtua tuskattomasti
ja nopeasti, ilman rääkkäystä ja kuhnailua. Itsekunkin meistä
on kuoleminen, ja itsekukin toivoo saavansa tuskattoman
kuoleman; sentähdeji on myös hänen pyhä velvollisuutensa
valmistaa vallassansa oleville eläimille helppo ja tuskaton
kuolema. Jos tappamisen jätämme toisten tehtäväksi, niin
on meidän velvollisuutemme valvoa miten se tapahtuu.

Sen estämiseksi, ettei teurastaminen millään tavoin muo-
dostuisi eläinrääkkäykseksi, on ennen kaikke., välttämätöntä,
että teurastusvälineet (puukot, kirveet y. m.) ovat hyvin te-
roitetut. Kokemus todistaa, että sellaisen eläimen liha, joka
on kiduttamalla tapettu, on suuressa määrässä epäterveellistä.

Pienemmille eläimille on aina ennen teurastamista an-
nettava voimakas isku päähän, niin että ne siten menettä-
vät tunnon ja tajunnan.

Siipieläinten teurastus tapahtuu helpoimmin, jos niille
ennen verenlaskemista annetaan luja isku päähän tai kat-
kaisi aan nopeasti pää poikki puukolla tai kirveellä. Jos pään
tulee jäädä kiinni ruumiiseen (niinkuin hanhia tapettaessa),
niin lävistetään, kohta tainnuttamisiskun annettua ensimäi-
nen kaulanikama suippokärkisellä veitsellä.

Ei koskaan pitäisi ostaa kuollutta siipieläintä, jollei siinä
ole ulkonaista haavaa, siten vältettäisiin mahdollisuus saada
teurastetun eläimen sijasta johonkin tautiin kuollut eläin.

Kalat, niin hyvin pienet kuin suuretkin, tainnutetaan
voimakkaalla iskulla päähän. Ankeriasta on iskettävä taka-
raivoon. Sen nytkähtelevät liikkeet lakkaavat silloin koko-
naan. Sitte leikataan nopeasti kaula poikki ja siten saa-
daan se siivotuksi ilman rääkkäystä.

Kravut kaadetaan kiehuvaa vettä täynnä olevaan vesi-
kattilaan; mutta ei saa kaataa liian monta samalla kertaa,
sillä muutoin vesi nopeasti jääht\y. Ei koskaan saa niitä
keitettäessä panna kylmään tai haaleaan veteen hitaasti ki-
tumaan kuoliaaksi.



Siat, vasikat, lampaat ja vuohet ovat annettavat ainoas-
taan oppineiden teurastajain tapettaviksi ja mieluimmin am-
puma koneen avulla. Jollei sellaista ole saatavissa, on eläin
välttämättä ennen pistämistä tainnutettava.

Koirat, ja kissat ovat tapettavat mieluimmin ampumalla.
Jos tämä ei ole mahdollista, niin on sopivinta kääntyä
eläinlääkärin puoleen, joka siinä tapauksessa käyttää kloro-
formia kuolettamisvälineenä.

Rottia ja hiiriä olisi mieluimmin pyydystettävä loukuilla
joissa ne kohta kuolevat. Jos tavallista häkkipyydystä käy-
tetään, ei eläintä saa niissä kauan kiduttaa, vaan on pyydys
painettava umpiveteen, kunnes eläin kuolee.

Hyönteisten kokoojien tulee huomioonottaa seuraa-
vaa: Kuoriaiset kuoletetaan helpoimmin väkiviinassa, perho-
set taas tapetaan petroleumilla tai etikkaväkiviinalla. Muu-
toin on hyönteisten kerääminen tapahtuva ainoastaan tie-
teellisessä tarkoituksessa.
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