rk is how we live. Close to the land, in harmony with
onnected to the highest quality standards posßible.
oup of western canadian ranching families who produce
us beef the old fashioned way and the natural way
– the heritage angus way.

TRON PÅ ATT VARA EN
DEL AV NÅGOT gott
OM JORDEN
MÅR BRA MÅR
DJUREN BRA
Heritage Angus handlar på
många sätt om arvet att föda
upp djur som man gjorde förr.
Uppfödarna av Heritage Angus
har sina rancher i Alberta i västra
Kanada. Det är familjer som
bedrivit denna typ av hållbar
boskapsuppfödning i generationer. Familjerna har full kontroll
över hela produktionen, som
också är en del av ekosystemet
– djuren, landet, hagarna och
vattnet.
Uppfödarnas filosofi

VÄLKOMMEN TILL ETT LANDSKAP MED STORA BETESMARKER, FRISK LUFT, RENT VATTEN OCH DJUR SOM GÅR
UTE ÅRET OM. VÄLKOMMEN TILL FILOSOFIN ATT KÖTTETS KVALITET KOMMER FRÅN UPPFÖDNING MED KÄRLEK
OCH RESPEKT FÖR NATUREN. I HARMONI. VÄLKOMMEN TILL ETT UTBUD AV SMAKRIKT OCH MÖRT KÖTT UTAN
ARTIFICIELLA TILLSATSER. VÄLKOMMEN TILL HERITAGE ANGUS BEEF.

är lika enkel som genial

Hela uppfödningen bildar ett
ekologiskt kretslopp i harmoni
med naturen och med ansvar
för kommande generationer.
Respekt för ekosystemet innebär
också att Heritage Angus aldrig
fått antibiotika, tillväxtbefrämjare
eller animaliskt foder.
Det är ärligt och genuint
– på riktigt!

Heritage Angus
beef – förmodligen ett av
världens
godaste kött

”Om jorden mår bra, mår djuren
bra. Och djur som mår bra ger
kött med godare smak och högre
kvalitet. Allt gott kommer från
att djuren har stora ytor att
beta på, friskt vatten, frisk
luft och inte minst att de går
ute året runt”.

Rasen Angus ursprung kan
spåras tillbaka till den boskap
som föddes upp av kelterna
på landsbygden i nordöstra
Skottland i början av 1500-talet.
Det är världens mest berömda
köttras och avlad sedan slutet
av 1700-talet för att ge ett kött
av allra högsta ätkvalitet. Uppfödarna av Heritage Angus arbetar
kontinuerligt med att sätta en
ny standard för en hållbar jordbruksproduktion. Djuren går fritt
ute hela året och man planerar
noggrant uppfödningen, genom
att rotera och växla betes- och
odlingsområden år från år. Allt
för att vilda djur och jordbruk ska
fungera i harmoni.
Så när du väljer Heritage Angus
får du ett nötkött med enastående
smak och mörhet. Du får också
ett nötkött som garanterat har
producerats ur ett miljövänligt
och hållbart perspektiv. Vår tro
på att vara en del av något gott,
blir också en högre upplevelse i
smak och välbefinnande.
Smaklig måltid!

