History meats Quality bij HANOS
Niet voor niets wint rundvlees van ‘down under’ rap aan populariteit.
Het is vlees met karakter, waarmee iedere chef zich optimaal kan onderscheiden.
Dat geldt zeker voor onze kwaliteit grain-fed rundvlees 1788.
Ouderwets lekker!

New South Wales met zijn ongerepte natuur en uitgestrekte groene vlaktes ligt aan de oostkust van Australië.
Hier kunnen de runderen van de wereldberoemde vleesrassen Hereford en Angus naar hartelust grazen alvorens ze
worden afgemest tot het door vleeskenners hogelijk gewaardeerde ‘Grain-fed Beef from Down Under’.
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lekker gerijpt vlees uit Australië

Voor een periode van 26 maanden graast het vee
op de uitgestrekte vlaktes, waarna ze worden
ondergebracht in een zogenaamde feedlot. Met een
zorgvuldig samengesteld voederrantsoen met als belangrijkste
component graan, aangevuld met natuurlijke bestanddelen
als gras en maïs, wordt het vee minimaal 120 dagen afgemest.
Dit speciale ‘dieet’ zorgt voor de prachtige marmering
van het vlees. Dit intramusculaire vet draagt bij aan de
superieure malsheid, de sappigheid en de rijke, natuurlijke
‘melt-in-the-mouth’ smaak van dit rundvlees.

De marmering van het vlees draagt bij aan zijn superieure malsheid, sappigheid en smaak

Gedurende de overtocht van Australië naar Europa krijgt
het grain-fed rundvlees voldoende tijd om bij een strikt
gecontroleerde temperatuur te rijpen. Dit maakt het voor ons
mogelijk om de malsheid, de sappigheid en de smaak
van dit vlees te garanderen.
Van deze unieke kwaliteit Australisch rundvlees 1788
biedt HANOS naast de bekende delen van de achtervoet
ook gewenste snitten van de voorvoet aan.

Zonder zorgen
Australië heeft al meer dan 40 jaar ervaring in de export
van zijn grain-fed rundvlees naar klanten all over the world.
Het land heeft een dierziektevrije status en een sluitend
identificatie- en registratiesysteem voor de runderen.
Alle grain-fed rundveehouderijen die naar de EU exporteren,
moeten voldoen aan het National Feedlot Accreditation Scheme,
in het kader waarvan onafhankelijke audits garanties bieden met
betrekking tot dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid.
Onder auspiciën van en gecertificeerd door de EU verricht
de Australian Quarantine & Inspection Service (AQIS) de
inspecties en controles van de exportslachthuizen.

In de immense feedlots worden de grain-fed runderen minimaal 120 dagen afgemest

Export naar meer dan 120 landen

Voor ons Australische grain-fed rundvlees 1788 betrekken
wij uitsluitend vee uit de regio New South Wales, gelegen
aan de oostkust van Australië. Een gebied, dat bekend staat
als de Northern Rivers en wordt geprezen om zijn
uitgestrekte weidegronden, waar de runderen van de
wereldberoemde vleesrassen Hereford en Aberdeen Angus
naar hartelust kunnen grazen.
De omgeving in combinatie met het klimaat biedt de
runderen een overvloed aan natuurlijke voedingsbronnen,
die de uitzonderlijke en constante kwaliteit van hun vlees
zeer ten goede komen.

Gegarandeerd mals en sappig

Garanties voor dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid

Het was 1788 toen de Britse admiraal Arthur Phillip voet
aan land zette in New South Wales, Australië. In zijn vloot
nam hij zes koeien en een stier mee. Was het toeval of
had hij toen al voorzien dat deze omgeving de meest
uitgelezen omstandigheden biedt voor het houden
van vee voor vlees van hoogstaande kwaliteit?
Admiraal Phillip werd benoemd tot gouverneur van
Nieuw-Zuid-Wales, de eerste Europese kolonie op het
Australische continent. Hij ging de geschiedenis in als
stichter van de nederzetting, die later is uitgegroeid
tot de stad Sydney.

Met graan afgemest

Rundvlees van echte vleesrassen met karakter

Smaakbeleving is superieur

Puur natuur

Prachtige marmering van het vlees

Uitgelezen omstandigheden

Van vleesrassen Hereford en Angus

Met zes koeien en een stier

Op de uitgestrekte weidegronden kunnen de runderen naar hartelust grazen

Constante kwaliteit
Australië produceert circa 2,1 miljoen ton aan rund- en
kalfsvlees. Vierendertig procent van alle rundvee dat hier
wordt geslacht zijn met graan afgemeste runderen.
De ruime keuze die 2,5 miljoen grain-fed runderen bieden,
staat borg voor een constante kwaliteit.
Australië heeft slechts een aandeel van vier procent
van alle rundvlees dat mondiaal wordt geproduceerd,
maar is de op één na grootste exporteur van rundvlees
ter wereld.

