
Ovation – 
Passion for 
Tenderness

Wat maakt Ovation Lamsvlees speciaal? Het ant-
woord; is ‘Passion for Tenderness’. Het lamsvlees 
van Ovation is vol van smaak en mals. Ovation 

is in staat continuïteit van verse producten te leveren.
Ovation Lamsvlees komt van Nieuw-Zeelandse boerenbe-
drijven gevestigd op het Noordereiland waar de gras-
gevoerde lammeren in een regelmatig klimaat en in een 
natuurlijke omgeving naar hartenlust vrij kunnen grazen 
en bewegen. De geselecteerde boerenbedrijven van 
Ovation moeten dan ook voldoen aan strikte eisen op het 
vlak van dierenwelzijn en natuurlijke voeding. Dit samen 
maakt Ovation Free-range Lamsvlees zo speciaal.
Ovation is opgericht in midden jaren 80. Ovation Free-
range lammeren worden opgefokt op familieboerderijen, 
rijk aan grote grasvelden en uitgestrekte bergen. Ovation 
boeren zijn onderworpen aan strenge selectiecriteria. 
Eén van de belangrijkste aspecten hiervoor is; opgroeien 
in een vrije omgeving. Ovation boeren moeten tevens 
voldoen aan de internationale eisen op het gebied van 
dierenwelzijn en bezitten een grondige kennis van de 
natuurlijke opgroeisystemen. Dit samen wordt grondig 
bijgehouden in het Ovation grass-fed en Free-range-kwali-
teitsverzekeringsprogramma. 
Ovation heeft tevens zijn eigen lijn voor schapenvlees 
onder het merk Kiwi. Al het vlees afkomstig van Ovation 
is HACCP-geproduceerd en afkomstig uit twee ultramo-
derne slachthuizen, gevestigd op het Noordereiland. Deze 
slachthuizen staan volledig onder controle van de New 
Zealand Ministry of Primary Industries. Ovation Free-range 
lamsvlees wordt geëxporteerd naar ruim 50 landen we-
reldwijd.

What makes Ovation Lamb special? The answer 
is: ‘Passion for Tenderness’. Ovation lamb 
is flavourful and tender. Ovation is able to 

guarantee continuity of fresh products.
Ovation Lamb comes from New Zealand ranches located 
on the country’s North Island, where the grass-fed lambs 
can graze and move about freely in a temperate climate 
and in a natural environment. The selected Ovation 
ranches must comply with strict requirements in terms of 
animal welfare and natural nutrition. This makes Ovation 
free-range lamb so special.
Ovation was founded in the mid-1980s. Ovation free-
range lambs are bred at family-run ranches that have 
plenty of large grass fields and extensive mountains. 
Ovation ranchers are subjected to strict selection 
criteria. One of the most important aspects for this is for 
the animals to be raised in a free-range environment. 
Ovation ranchers must also comply with international 
requirements in the area of animal welfare and possess 
solid knowledge of natural systems for animal raising. All 
of this is thoroughly tracked with the Ovation grass-fed 
and free-range quality assurance programme. 
Ovation also has its own mutton line under the Kiwi 
brand. All Ovation meats are HACCP-produced and stem 
from two state-of-the-art slaughterhouses located on the 
North Island. These slaughterhouses are under the full 
control of the New Zealand Ministry of Primary Industries. 
Ovation free-range lamb is exported to some 50 countries 
worldwide.
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