
Canterbury 
Lamb and Beef 
– Traditionally 
grown

Canterbury puur Nieuw-Zeelands lams- en rundvlees, 
gevoerd met gras

Nieuw-Zeeland is reeds meer dan 100 jaar de bakermat van ‘s we-
relds fijnste landbouw. Vruchtbare vlakten, een gematigd klimaat 
en generaties toegewijde landbouwers maken van de streek een 
bron van natuurlijke voeding.

Canterbury-lam en -rund is een natuurlijke vervulling van een belof-
te, die begint bij Nieuw-Zeelands met dauw overgoten uitgestrekte 
weiden en eindigt met een consistent heerlijk stukje vlees met een 
betrouwbare en eerlijke eetervaring.

De lammeren en runderen zijn traditioneel gekweekt, grazen in 
vrije uitloop, groeien en leven op natuurlijke wijze. Dit garandeert 
een consistente kwaliteit. Het vlees is het hele jaar door beschik-
baar. Het vlees voldoet aan de voedselveiligheids- en traceerbaar-
heidseisen van de EU.

Redenen om te kiezen voor Canterbury lams- en rundvlees:
• Mager en voedzaam
• Bevat hoog gehalte Vitamine E
• Natuurlijke volle smaak, fijne textuur 
• Van oudsher gehouden in grazende buitenruimtes
• Consistente kwaliteit het hele jaar door

New Zealand  Beef

Grass-Fed

Canterbury pure New Zealand grass-fed lamb and 
beef

New Zealand has been the cradle of the world’s finest agriculture 
for more than 100 years. Fertile plains, a temperate climate and 
generations of dedicated farmers have turned the region into a 
source of natural foods.

Canterbury lamb and beef are a natural fulfillment of a promise 
which begins in New Zealand’s dew-covered, expansive pastures, 
and ends with a consistently delicious cut of meat offering a 
reliable and honest dining experience.

The lamb and beef are raised traditionally, meaning that 
the animals are free-range and are raised and live in natural 
surroundings. This guarantees consistent quality. The meat is 
available all year round and complies with the EU’s food safety and 
traceability requirements.

Reasons to choose Canterbury lamb and beef:
• Lean and nutritious
• Has a high vitamin E content
• Naturally full flavour, fine texture 
• Free-range from the very beginning
• Consistent quality all year round


