1 Foyle Campsie

Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 860691 F +44 (0) 2871 860700
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Foyle Proteins
Lisahally, Campsie, County Londonderry,
Northern Ireland BT47 6TJ.
T +44 (0) 2871 861120 F +44 (0) 2871 861293

2 Foyle Omagh

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

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

3 Foyle Donegal

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

4 Foyle Hilton

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

5 Foyle Gloucester

Forest Vale Industrial Estate, Cinderford,
Gloucestershire GL14 2PH.
T +44 (0) 1594 823148 F +44 (0) 1594 823148

6 Foyle Melton Mowbray

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

www.foylefoodgroup.com
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DNA-testning
Lita på maten
Lita på Foyle

Foyle haller nu på med DNA provtagning 100% av alla
djur som slaktats och kan bekräfta ursprunget till alla
råvaror med IdentiGEN DNA spårningssystem. Genom
att använda ett unikt DNA-prov tas från varje enskilt
djur, har Foyle kundbas möjligheten att spåra alla
produkter, oavsett urvalsstorlek, tillbaka till det
enskilda djuret inklusive alla rörelser och historik.

Kvalitet framför allt
DNA-testet möjliggör att Foyle och dess kunder kan
koppla samman överlägset kvalitetskött (dvs. smak,
konsistens etc) till enskilda djur och gårdar. Genom att
göra så kan vi kan profilera bättre gårdar och främja
deras kunskap och bästa praxis till andra jordbrukare.
Detta kommer i slutändan att påskynda utvecklingen
av kvalitets nötkött under de närmaste åren och långt
in i framtiden.

DNA-spårning – Garantiförklaring

Hur det fungerar

Att känna till “historiken” av ditt nötkött börjar på
gården. Våra hängivna producent klubbar ger oss en
stadig tillförsel av kvalitets boskap, som föds enbart
på gårdar som är medlemmar i det internationellt
ansedda lantgårds kvalitetssäkringssystemet och
som regleras av oberoende och kompetenta
tredjepartsorganisationer som Livestock and Meat
Commission for Northern Ireland (LMCNI ) och den
irländska livsmedelsstyrelsen (Bord Bia).

1 Ett enda prov tas från varje slaktkropp med användning av en
IdentiGEN provtagningsanordning . Detta görs genom att skrapa
provtagningsanordningen mot slaktkroppen för att säkra ett litet
prov av köttet.

Med så mycket information som finns tillgänglig denom
detta guldpläterade spårbarhetssystem, kan Foyle
garantera alla lantgårds försäkran anspråk och andra
yrkanden som t.ex.:

2 Information om djuret såsom ålder, ras, lantgård försäkran status
osv. från regeringens datorsystem skannas in i IdentiGEN
provtagningsanordningen som skapar en omedelbar matchning.

– Ras

3 Locket sätts på plats och provtagningsanordningen placeras i en
provtagningsbricka. Vid slutet av dagen proverna skickas iväg till
IdentiGEN.

– Märkning

4 Provet registreras av IdentiGEN och testas enligt kundens önskemål.
5 En statusrapport följer normalt som visar att produkten uppfyller
krav på spårbarhet.

– Märke
– Ålder

Blackmoran Angus är ett exempel på en av flera premium Foyle Food Group
varumärken. Vi strävar efter att se till att vår Blackmoran Angus historia är en lyckad
sådan redan från början. I själva verket, ju längre man kommer bort från Angus genetik,
desto mindre sannolikt är det att man har en unik marmorering och saftighet som gör
det ett sådant premium ras. Hittills har ett pappersbaserat spår använts för att testa
detta, men att ha mer exakta uppgifter, kan vi nu använda DNA-testning för att spåra
djurets ursprung ända tillbaka till dess avel på gården där det föddes.

