
By 
dokonywanie 
wyboru było 
 proste

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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“ Jesteśmy liderem i mamy zamiar 
nim pozostać.”

Foyle Food Group jest rodzinną 
grupą firm, z wielopokoleniowym 
doświadczeniem  w zakresie rolnictwa. 
Naszą podstawową działalnością jest 
ubój, trybowanie oraz utylizacja bydła w 
sześciu zakładach w Irlandii  oraz Wielkiej 
Brytanii. Powstaliśmy ponad trzy dekady 
temu i mamy wieloletnie doświadczenie  
w zakresie dostarczania wysokiej jakości 
wołowiny do detalistów, przetwórców, 
sektora gastronomicznego oraz masarni 
z Europy i krajów pozaeuropejskich. 



“ Bydło karmione trawą  – właśnie tak,  
jak chciała tego Matka Natura.”

Nasze bydło jest hodowane przez 
małe,  wyselekcjonowane rodzinne 
gospodarstwa  z całej Irlandii, które 
stosują tradycyjne  metody hodowli 
przekazywane z pokolenia  na pokolenie. 
Nasze kluby producentów, liczące ponad 
3000 członków –  Foyle Valley i Donegal 
Direct, dostarczają nam przez cały rok 
bydło z gwarancją jakości.



“ Naszym celem jest zapewnienie 
naszym klientom niezmiennej 
jakości oraz wyboru.”

Marki Foyle Food Group 

Marki Premium

Marki Plus

Marki Standard

Marki Value



Iście królewski, dumny i czarny jak 
atrament. Żadna z ras bydła nie stanowiła 
dla ludzi tak wielkiego natchnienia jak On. 
Od ludowych pieśni po poezję, boskie 
cechy Aberdeen Angus od niepamiętnych 
czasów podbijały serca i umysły 
hodowców i koneserów. Z dumą 
oznajmiamy, że wołowina Blackmoran 
Angus produkowana przez Foyle posiada 
ten sam wyśmienity smak, który jest 
źródłem uwielbienia tej właśnie rasy.

“ Słynące ze swej marmurkowatej 
struktury, te delikatne pasma  
kremowego, białego tłuszczu, 
przeplatające wołowinę, nadają 
jej niezwykłego aromatu, smaku 
i soczystości.”

www.blackmoranangus.com



Nasza wołowina Glenslieve Hereford 
pochodzi wyłącznie z małej grupy 
zatwierdzonych przez Foyle gospodarstw 
znajdujących się w północno – 
zachodniej Irlandii. Ta niezrównanie 
piękna kraina z imponującymi 
krajobrazami, krystalicznie czystymi 
rzekami i zachwycającymi zielonymi 
dolinami, jest idealnym środowiskiem dla 
naszych farmerów specjalizującym się 
w hodowli rasy Hereford.

“ Bydło porusza się swobodnie 
na naszych farmach, żywi się 
wyjątkowo soczystą, zieloną 
trawą typową dla Irlandii.”

www.glenslievehereford.com



Cattleman’s pochodzi od starannie 
wybranej grupy rolników specjalizujących 
się w hodowli ras kontynentalnych, których 
pastwiska rozciągają się na całej długości 
pięknego wybrzeża Irlandii Północnej. 
Wszyscy nasi hodowcy rozumieją 
doskonale, czego potrzeba do produkcji 
wołowiny, która jest godna miana Foyle 
Cattleman. Wiedzą, że sekretem dobrej 
wołowiny jest hodowla bydła w warunkach 
zapewniających zdrowie i szczęście.

“Hodujemy nasze zwierzęta na 
rozległych otwartych przestrzeniach, 
na naturalnej diecie opartej na 
świeżej zielonej trawie – bez żadnych 
sztucznych składników.”

www.foylecattlemans.com



Nasza wołowina Foyle Gourmet  jest  
ulubionym wyborem szefów kuchni. 
Kiedy otworzysz pudełko Foyle Gourmet, 
znajdziesz tam porcje mięsa przygotowane 
tak umiejętnie, że nie wymagają dalszej 
obróbki. Po prostu otwórz i pokrój. 
Mięso jest idealne do zastosowania w 
gastronomii i kateringu. Nasza wołowina 
Gourmet jest produkowana wyłącznie z 
bydła karmionego trawą i dlatego posiada 
dodatkowe wartości odżywcze, które 
zostały podarowane przez Matkę Naturę.

“ Nasze bydło pochodzi z 
gwarantujących jakość gospodarstw 
rolnych (Farm Quality Assured), 
co daje pewność, że każdy kawałek 
wołowiny Gourmet Foyle powstał w 
warunkach zapewniających najlepsze 
praktyki hodowlane.”

www.foylegourmet.com



“ Powtarzamy jak mantrę prostą zasadę 
dotyczącą jakości: przechowuj 
produkt w chłodzie i czystości.” 

Techniczne

Akredytacje i zatwierdzenia uznane przez branżę

British Retail Consortium – Stopień A

Standard: Assured British Meat

Etykiety

Eblex

Bord Bia

Campsie Omagh Donegal Hilton

Środowiskowe

Akredytacje i zatwierdzenia uznane przez branżę

ISO14001

Campsie Omagh Donegal Hilton

Proteins

Proteins

Melton
Mowbray

Melton
Mowbray

Akredytacje i zatwierdzenia
Posiadamy kompleksowy system zarządzania jakością, począwszy 
od źródła pochodzenia naszej wołowiny, aż do momentu dostawy do 
naszych klientów. Wysokie standardy korporacyjne regulują nasze 
procesy i gwarantują, że ponosimy odpowiedzialność za nasze działania. 
Systematycznie dokonujemy przeglądu naszych systemów jakości i 
procesów, aby  klienci i dostawcy odnosili korzyści ze stosowanych przez 
nas standardów.



“ Dzięki inwestycjom, technologiom, 
zasobom i świadomości, rozwijamy 
nowe i efektywne sposoby osiągania 
najwyższej wydajności w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.”

Najlepsze praktyki w zakresie ochrony 
środowiska i przestrzeganie najwyższych 
standardów w zakresie dobrostanu zwierząt 
są wyznacznikami naszego biznesu. 
Stworzyliśmy oznaczenia podlegające 
niezależnej kontroli i monitorowaniu – 
Brio i Pure Life, które potwierdzają nasze 
zaangażowanie w zrównoważony rozwój.  
Niektóre z naszych marek zostały nimi 
oznaczone, aby potwierdzić, że przy 
produkcji naszych wyrobów zastosowano 
najlepsze praktyki.  


