
Nobody knows beef like an Irish cattleman

Farm Quality Assurance

Het Farm Quality Assurance (FQA) 
programma is opgezet door de 
Ierse en Noord-Ierse overheid in 
samenwerking met de rundvlees 
producenten. Kernbegrippen zijn
hierbij, identi�catie, traceerbaarheid 
van de runderen, volledige registratie 
op het gebruik van medicijnen en
uiteraard ‘animal welfare’.

Alle kwaliteitseisen zijn vastgelegd 
in het ‘Beef Quality Assurance 
Scheme’, beheerd door Bord Bia 
(Iers Productschap) en vastgelegd 
in het ‘Beef and Lamb Quality 
Assurance Scheme’, beheerd door 
LMC (Livestock and Meat 
Commission) van Noord-Ierland. 
Bovendien wordt Cattleman’s 
geproduceerd door boeren die
jarenlang ervaring hebben met 
vee en alleen op een dier-
vriendelijke manier willen 
produceren!



Alle Cattleman’s runderen worden verwerkt door de Foyle Food Group (FFG), 
een groep runderslachterijen in Ierland. De FFG is al 35 jaar actief in het verwerken van 

rundvlees en het oudste familiebedrijf in deze sector. De FFG is hiervoor gecerti�ceerd met 
het EAN4011 label, het op dit moment hoogst haalbare milieu label binnen de slachtsector. 

De runderen worden op een milieu- en diervriendelijkemanier gefokt, het is een gezond stuk 
vlees en de Foyle Food Group is een familiebedrijf waar vakmensen werken en waar de 

kwaliteit centraal staat.

Duurzame verwerking

Cattleman’s is een stuk vlees met pit. Het levert een
fantastisch stuk vlees met een heerlijke smaak.
Cattleman’s wordt geleverd door een groep boeren die
hiervoor speciaal geselecteerd zijn en alleen het beste
stuk vlees mag de naam Cattleman’s dragen.
Ruim 65 procent van de Ierse grond in handen van
boeren. Deze boeren zijn vooral veehouders. Ierland telt
zo’n 6,7 miljoen runderen. Hun leefgebied kenmerkt zich
door ruimte, rust, volop vers gras en - vanwege de
afwezigheid van zware industrie - een schone lucht. De
combinatie van vers gras – goed voor 80 procent van de
voeding - en veel lichaamsbeweging zorgt voor de
ver�jnde smaak van het Ierse rundvlees.

Het natte Ierse klimaat zorgt voor optimaal groene
weiden. Enkele veehouders maken bovendien gebruik
van zogenaamde wissel-weiden. Elke weide wordt voor
een korte termijn begraasd en dan trekt de kudde door
naar de volgende weide. Dit is goed voor de runderen
maar ook goed voor de vruchtbaarheid van de grond. De
grazende kudde zorgt voor een natuurlijke bewerking
van de bodem.


