
 Vers kwaliteits rundvlees 
uit Uruguay

“We visit and select”
 

Het grasgevoerde rundvlees van LeJean komt het hele 
jaar door vers vanuit Uruguay. LeJean staat voor eigen 
kwaliteit, maar dan net iets beter. Betere afwerking van 

de snit en spieren, in de verpakking zitten drippers 
(bloedsappen wordt opgevangen), hierdoor 

blijft het vet licht van kleur, bovendien 
heeft het vlees daardoor een betere 

houdbaarheid en kleur.

Super 
kwaliteit, 
maar net 
iets beter

Klimaat
 De natuurlijke omstandigheden van het land en de weiden zijn optimaal. 

Met constante productiesystemen, kwaliteitscontrole en permanente 
technologische innovatie, biedt Uruguay zijn klanten over de hele wereld 

van natuurlijk zacht, gezond en heerlijk vlees.

Slachten
Het is een humanitaire slachting die zorgt voor dierenwelzijn.

Pando beschikt over ultramoderne apparatuur voor het slachtproces, dit 
voorkomt dierenleed en resulteert in beter vlees. Ook is ritueel slachten 

mogelijk.

Transport
Het is van het grootste belang in het kwaliteitsbeleid van Pando. De runderen 
worden naar en in de fabriek gereden en vereist professionaliteit en speciale 

vaardigheden. Stress wordt vermeden en het dierenwelzijn wordt gegarandeerd 
(wat resulteert in beter rundvlees) gedurende het gehele 

productieve proces.
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Uruguay
Ons rundvlees wordt geproduceerd bij het familiebedrijf Pando in Uruguay - 

specialist in het verwerken van kwaliteits rundvlees. De rassen die wij selecteren 
zijn uitsluitend Hereford en Angus. Op de pampa doen de runderen zich te goed 
aan gras op de uitgestrekte velden in het dunbevolkte Uruguay, wat vier keer zo 

groot is als Nederland met 3,5 miljoen inwoners.

Traditioneel
Uruguay is een land waar de landbouwtraditie en het moderne combineren in 

perfecte balans en harmonie. Een unieke plaats waar de trots van de gaucho en 
de landcultuur die eeuwen teruggaat, van dag tot dag worden geïntegreerd in 

een wereld van geavanceerde technologie en wetenschappelijke kennis.

Producent
Onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het 

Nationaal Vleesinstituut, hebben Uruguayaanse producenten alle voorwaarden 
om sterk en gezond vee te fokken. Hoewel het merendeel van de slachtingen 

afkomstig is van met gras gevoerd vee, is er ook graan gevoerd rundvlees 
mogelijk.

Dierenwelzijn
Bij Pando worden alle noodzakelijke maatregelen genomen om de gezondheid 
van dieren te garanderen. Overigens heeft Pando een dubbele certificering. Een 
daarvan wordt gedaan door het Directoraat Dierlijke Industrie, van het Ministe-

rie van Landbouw, Veeteelt en Visserij; en een andere door gekwalificeerde 
professionals zoals dierenartsen, chemisch ingenieurs en voedingsingenieurs.
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