
Vi gør det
nemt
at vælge

Foyle Campsie
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T  +44 (0) 2871 860691   F  +44 (0) 2871 860700

Foyle Omagh
52 Doogary Road, Omagh, County Tyrone, 
Northern Ireland BT79 0BQ.
T  +44 (0) 2882 243201   F  +44 (0) 2882 243013

Foyle Hilton
Derryloran Industrial Estate, Cookstown, 
County Tyrone, Northern Ireland BT80 9LU.
T  +44 (0) 2886 762106   F  +44 (0) 2886 762327

Foyle Donegal
Drumnashear, Carrigans, 
County Donegal, Ireland.
T  +353 (0) 74 914 0228   F  +353 (0) 74 914 0109

Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry, 
Northern Ireland BT47 6TJ.
T  +44 (0) 2871 861120   F  +44 (0) 2871 861293

Foyle Melton Mowbray
Melton Road, Sixhills, 
County Leicestershire, England LE14 3PR.
T  +44 (0) 1509 881583   F  +44 (0) 1509 889300

www.foylefoodgroup.com
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‘ Vi har en lang tradition for at føre 
an. Og det har vi til hensigt at 
fortsætte med.’

Foyle Food Group er en familiedrevet 
gruppe af selskaber med en landbrugsarv, 
der strækker sig flere generationer 
tilbage. Vores kerneforretning er slagtning, 
udbening og efterbearbejdning af oksekød 
på seks slagterier i Storbritannien og 
Irland. Virksomheden blev grundlagt for 
mere end 3 årtier siden, og vi har en lang 
tradition med at levere kvalitetsoksekød 
til førende detailhandlere, producenter, 
fødevareudbydere og slagtere verden over.



‘ Græsningskvæg – lige som moder 
natur ønskede det!’

Med traditionel praksis overleveret fra 
generation til generation passes vores 
kvæg af små, dedikerede familiedrevne 
gårde over hele Storbritannien og Irland. 
Med mere end 3000 medlemmer forsyner 
vores eksklusive producentklubber – Foyle 
Valley, Donegal Direct og Melton Mowbray 
– os med kvalitetssikret kvæg fra gårdene 
52 uger om året.



‘ Det er vores mål at levere ensartet 
kvalitet og valgmuligheder til 
vores kunder.’

Mærker hos Foyle Food Group

Premium-mærker

Plus-mærker

Standard-mærker

Value-mærker



Stolt, prægtigt og sort som blæk. Aldrig har 
en kvægrace inspireret så mange. Fra 
folkesange til poesi har Angus’ 
guddommelige kvalitet fortjent en plads i 
kvægavlernes og oksekødskendernes 
hjerter fra tidernes morgen. Og vi kan stolt 
sige, at vores Blackmoran Angus-oksekød 
indeholder hele den lækre smag, som gør 
denne race så elsket.

‘ Oksekødet, der er berømt for sin 
marmorering, får sin fremragende 
smag og saftighed fra de fine 
sammenvævede tråde af flødehvidt 
fedt i kødet.’

www.blackmoranangus.com



Vores Glenslieve Hereford-oksekød 
kommer udelukkende fra en lille gruppe 
Foyle-godkendte Hereford-gårde i det 
nordvestlige Irland. Det er et område med 
skønhed uden sidestykke med sine 
dramatiske landskaber, ferskvandsfloder 
og bølgende grønne dale og er et 
perfekt avlsmiljø for vores specialiserede 
Hereford-landmænd.

‘ De går frit omkring på vores gårde og 
lever af det saftige grønne græs, der er 
unikt for Irland.’

www.glenslievehereford.com



Cattleman stammer fra en udvalgt gruppe 
af engagerede kontinentale kvægavlere, 
hvis landbrugsjord strækker sig langs 
hele Irlands storslåede nordkyst. De er 
alle kvægfolk og forstår, hvad der kræves 
for at producere oksekød, der er navnet 
Cattleman værdigt. Og de ved også, at 
hemmeligheden bag godt oksekød er at 
holde deres kvæg glade og sunde.

‘ Vi opdrætter vores dyr i vidt åbne 
områder på en naturlig diæt af frisk 
grønt græs – ikke noget kunstigt pjat.’

www.foylecattlemans.com



Vores Foyle Gourmet-oksekød er kokkens 
favorit. Når du åbner en Gourmet-kasse, 
finder du udskæringer fremstillet med 
færdighed og ensartethed, så der ikke er 
noget behov for pudsning. Bare åbn og 
skær. Det er perfekt til catering. Og eftersom 
vores Gourmet-oksekød kun stammer fra 
græsningskvæg, har det alle de ekstra 
næringsfordele, som moder natur havde 
til hensigt.

‘ ‘Vi køber alt vores kvæg fra Farm 
Quality Assured-gårde, hvilket 
sikrer, at hvert enkelt stykke 
Gourmet-oksekød stammer fra god 
langbrugspraksis.’

www.foylegourmet.com



‘ Vores kvalitetsmantra er enkelt – hold 
det køligt og rent.’

Technical

Industry Recognised Accreditations & Approvals

British Retail Consortium – Grade A

Assured British Meat

Beef Labelling

Eblex

Bord Bia

Campsie Omagh Donegal Hilton

Environmental

Industry Recognised Accreditations & Approvals

ISO14001

Campsie Omagh Donegal Hilton

Proteins

Proteins

Melton
Mowbray

Melton
Mowbray

Akkrediteringer og godkendelser
Vi benytter et komplet kvalitetsstyringssystem lige fra, hvordan vi køber 
vores oksekød, og til det tidspunkt, det leveres til vores kunder. Vores høje 
firmastandarder regulerer vores aktiviteter og sikrer ansvarlighed for vores 
handlinger. Vi evaluerer konstant vores kvalitetssystemer og processer, 
så kunder og leverandører nyder fordelen ved vores standarder.



‘ Via investering, teknologi, ressourcer 
og opmærksomhed udvikler vi nye 
og effektive metoder til at etablere 
det allerbedste inden for bæredygtig 
forretningsdrift.’

Den miljørigtige bedste praksis og 
efterlevelse af de højeste standarder for 
dyrevelfærd dikterer, hvordan vi driver 
vores forretning. Som en afspejling af 
vores bestræbelser på bæredygtighed 
har vi oprettet kvalitetsmærker – Brio 
og Pure Life – som kontrolleres og 
overvåges uafhængigt. Nogle af 
vores mærker er blevet tildelt disse 
kvalitetsmærker for at påvise, at den 
bedste praksis er overholdt under 
fremstillingen af vores produkter.


