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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 alltid varit den som visar vägen. 
Och det tänker vi fortsätta med.’

Foyle Food Group är en familjeägd 
koncern med företag som har arbetat med 
uppfödning av Nötdjur i flera generationer. 
Vår kärnverksamhet är slakt, styckning 
och packning av nötkött på sex fabriker 
i Storbritannien och Irland. Koncernen 
etablerades för över 30 år sedan och 
vi har en mångårig tradition av att 
tillhandahålla nötkött av hög kvalitet till 
ledande detaljhandlare, charktillverkare, 
restaurangleverantörer och köttbutiker över 
hela världen.



‘ Gräsbetande boskap – precis som 
moder natur har tänkt att det ska vara!’

Med traditionella metoder som gått i 
arv i generationer sköter vi vår boskap 
på små, hängivna familjeägda gårdar i 
Storbritannien och Irland. Vi har öve 
3 000 medlemmar som via våra exklusiva 
producentklubbar – Foyle Valley, 
Donegal Direct och Melton Mowbray 
– tillhandahåller oss med kreatur av 
säkerställd kvalitet året runt.



‘ Vi strävar efter att ge kunderna en 
jämn kvalitet och ett brett urval.’

Varumärken inom Foyle Food Group

Premium-sortiment

Plus-sortiment

Standard-sortiment

Value-sortiment



Stolt, majestätisk och svart som bläck. 
Aldrig har en kreatursras inspirerat så 
många. Ända sedan uppfödningens 
begynnelse har angus-rasens 
gudomliga kvaliteter intagit en plats 
i boskapsuppfödares och 
köttkonnässörers hjärtan och sinnen 
– i allt från folkvisor till poesi. Och vi är 
stolta över att vårt Blackmoran Angus-
nötkött innehåller alla de utsökta smaker 
som gör denna ras så älskad.

‘ Nötköttet är känt för sin generösa 
marmorering med inflätade fina trådar 
av krämigt vitt fett som ger köttet dess 
utsökta arom, smak och saftighet.’

www.blackmoranangus.com



Vårt Glenslieve Hereford-nötkött kommer 
uteslutande från några få Foyle-godkända 
Hereford-gårdar i nordvästra Irland. Det är 
ett otroligt vackert område med dramatiska 
landskap, sötvattenfloder och böljande 
gröna dalgångar – en perfekt betesmiljö för 
våra Hereford-specialistuppfödare

‘ Boskapen strövar omkring på våra 
marker och betar det frodiga gröna 
gräset som är så unikt för Irland.’

www.glenslievehereford.com



Cattlemans kommer från en utvald grupp 
av hängivna nötköttsuppfödare från 
kontinenten vars marker sträcker sig längs 
Irlands storslagna nordkust. Alla uppfödare 
vet precis vad som krävs för att framställa 
nötkött värt namnet Cattlemans. Och de vet 
också att hemligheten bakom gott nötkött är 
att hålla boskapen glada och friska.

‘ Vi föder upp våra djur över 
vidsträckta områden på naturligt 
foder som består av färskt grönt gräs 
– inget artificiellt nonsens.’

www.foylecattlemans.com



Vårt Foyle Gourmet-kött är kockens favorit. 
När du öppnar en Gourmet-kartong hittar du 
bitar som skurits skickligt och konsekvent, 
och som därför inte behöver efterputsas. 
Bara öppna och skär i skivor. Det är helt 
perfekt för restauranger och cateringföretag. 
Och eftersom vårt Gourmet-kött uteslutande 
kommer från gräsbetande nötboskap 
innehåller det alla de näringsfördelar som 
moder jord ställt till vårt förfogande.

‘ Vi hämtar alla våra kreatur från 
kvalitetssäkrade gårdar, något som 
garanterar att alla delar av Gourmet-
köttet har sitt ursprung i god 
lantbrukssed.’

www.foylegourmet.com



‘ Vårt kvalitetsmantra är enkelt 
– förvara det kallt och 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

Ackrediteringar och godkännanden
Vi har ett kvalitetsstyrningssystem som sträcker sig hela vägen från det att 
vi hämtar djuret tills dess att vi levererar köttet till våra kunder. Våra höga 
företagsstandarder styr vår verksamhet och garanterar ansvarighet för 
allt vi gör. Vi granskar ständigt våra kvalitetssystem och processer så att 
kunderna och leverantörerna kan känna fördelen med våra standarder.



‘ Genom investeringar, teknik, resurser 
och medvetenhet utvecklar vi nya och 
effektiva sätt att skapa hållbarhet när 
den är som bäst.’

Vår verksamhet styrs av bästa praxis 
inom miljöarbete och de strängaste 
djurskyddsstandarderna. För att 
återspegla vårt hållbarhetsåtagande har 
vi tagit fram godkännandesigill – Brio and 
Pure Life – som granskas och övervakas 
av oberoende organ. Några av våra 
varumärken har tilldelats dessa sigill, 
vilket visar att vi har följt bästa praxis i 
framställningen av våra produkter.


