EXCLUSIVE QUALITY

Pampagras gevoerd
Animal wellfare programma
Gecontroleerd 100% Black Angus

Ana Paula
Black Angus
™

EXCLUSIVE QUALITY
gecontroleerd 100%
black angus ossen

De Ana Paula™ Ranch ligt in Uruguay, in de
noordelijke provincie Cierro Largo. Er heerst een
gematigd klimaat waardoor de ligging van de
Ranch, midden op de uitgestrekte pampa’s van
de Cierro Largo uniek is te noemen. De oppervlakte van de Ana Paula™ Ranch (fazenda in het
lokale dialect) is ongeveer 100.000 hectare. Meer
dan 90% van deze grond is bedekt met pampagras. Op deze enorme oppervlakte leven
ongeveer 100.000 ossen, stieren, koeien, kalveren
en slechts 270 mensen…
ANIMAL WELLFARE
De Ana Paula™ Ranch is gespecialiseerd in pure
Black Angus runderen. Alles is erop gericht om
een topproduct te leveren. Maar nog belangrijker; een topproduct met respect voor dier en
milieu! Zo zet de Ranch bijen in om de uiteindelijke vleeskwaliteit te verbeteren. Deze bijen
zorgen voor de bestuiving van de klaver in de
weide.

ossen. Pure Black Angus dieren met een verfijnd
mediumgewicht van ongeveer 500 kg.
Door het gezonde gewicht voelen de dieren zich
letterlijk lekker in hun vel. De vlees van de Ana
Paula™ ossen levert een malse steak met een bite
zoals moeder natuur het ooit bedacht heeft.
‘Old School’ opgegroeid op een natuurlijke wijze.
De Ana Paula™ Ranch bewijst dag in, dag uit, dat
deze duurzame manier van werken een
topproduct oplevert.

Gras gevoerd op
uitgestrekte pampa’s

Mager en rood vlees
door natuurlijk
grootbrengen

Exclusiviteit
Black Angus van Ana Paula™ Ranch is in
Nederland alleen beschikbaar via Meatstreet.
geen antibiotica & vrij
van hormonen

karkasgewicht
bij slacht 500kg

Natuurlijk vlees
Het rundvlees van Ana Paula™ heeft een echte
natuurlijke vleessmaak. De ossen van Ana
Paula™ hebben een normaal, gezond laag
vetpercentage doordat ze alleen maar grazen
van het pampagras van de Ana Paula™ Ranch.
Een ander opmerkelijk feit is het gewicht van de
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