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strek. ’n Maer biefstuk van net 85 gram
dra slegs 10% tot die daaglikse kalorie-in-
name by, maar verskaf 51% van die pro-
teïen, 38% sink, 37% B12, 26% seleen en
’n stewige persentasie ander noodsaaklike
voedingstowwe; “’n kragtige vuishou vir
min kilojoules”.

KIES REGTEPLAASKOS
Mense moet wegbeweeg van “hoogs geïn-
dustrialiseerdekos”na “regtekoswat vandie
plaas af kom”, volgens prof. TimNoakes van
die Tim Noakes-stigting en bekende voor-
stander van ’n dieet wat baie vleis insluit.
Noakes, ’n gekwalifiseerdebioloog, dokter

en fisioloog, het die wind al erg van voor
gekry oor sy standpunt dat versadigde vet-
te nie sleg vir die mens is nie. Hy het gesê
moderne bewyse bevestig daar is geen aan-
getekende gesondheidsrisiko’s wat met die
eet van dierevette en -proteïen verband hou
nie. Mense moet eerder kos met baie kool-
hidrate en suiker vermy wat tipe 2-diabetes
by mense met ’n insulienweerstand bevor-
der. Die skuldmoenie voor ’n vleisdieet gelê
word nie. As kos met baie koolhidrate, soos
graan, met ’n vleisdieet vervang word, sal
die vleis goeie beskerming teenkomplikasies
weens insulienweerstand bied, wat vetsug,
hoëbloeddruk,metaboliese sindroomen tipe
2-diabetes insluit.
Hy het die kongresgangers aangeraai om

nie noodwendig opWagyu se vetsuurprofiel
as ’n bykomende, bemarkbare gesondheids-
voordeel klem te lê nie, maar eerder op vleis
se voordeel in die algemeen.

COVID-19HETWAGYUBEVOORDEEL
Die vraag na Wagyu-vleis is deur die Co-
vid-19-pandemieaangehelp, hetmnr.Charlie
Bradbury van JBS S.A., een van die grootste
produsente vanhoender- en beesvleis, asook
een van die grootste verskaffers van vark- en
lamsvleis ter wêreld, gesê.
Voorheen het net spesialis-restaurante

Wagyu-vleis bedien. Met die begin van die
Covid-19-pandemie is restaurante gesluit
en toe het groot- en kleinhandelaars ook
toegang tot dié vleis begin kry, wat ’n reu-
se-styging in die vraag bewerkstellig het. JBS
kan nou nie voorbly om in die vraag in die
handel te voorsien nie. Verbruikers is bereid
ommeer vir hierdiehoëgehaltevleis te betaal.
Teen verlede Oktober het verkope reeds in
die handel verdubbel.
Hulle bemark nie Wagyu-vleis op grond

van die gesondheidsvoordele of natuurlike

aspekte nie – “omdat dit die aandag aflei”
– maar bloot op grond van die beste eet-
ervaring wat die verbruikers kan kry.
Hy het mense in die rooivleisbedryf aan-

geraai om die bou van ’n sterk vleishandels-
merk eenvoudig te hou. Só ’n handelsmerk
moet hoofsaaklik aan vier vereistes voldoen:
■ ’n Voorneme om ’n produk te lewer wat
aan die verbruiker se behoeftes voldoen.

■ Uitvoering van hierdie belofte.
■ Goeie diens en volgehoue verskaffing.
■ Foutlose ondersteuning.
“Hoe eenvoudiger hierdie belofte is, hoe

beter.” Met Wagyu-vleis moet so ’n belofte
wees om sagte, smaaklike vleis te verskaf.
Die klant moet regtig lekker eet.
Daarom is dit noodsaaklik dat die verskaf-

fer hom skaar by die regte mense (vanaf die
werkers tot die verskaffers vandie beeste) en
noukeurige inligting oor die beeste beskik-
baar stel sover dit onder meer hul herkoms
en grootmaakproses betref.
Dit isnoodsaaklikomaltydprodukteopdie

rak tehê.Asdie verbruikernie syWagyu-vleis
elke keer kan kry wanneer hy dit wil koop
nie, is die verskaffer sy ondersteuning kwyt.

VANBRASILIË TOTAMERIKA
JBS S.A. is in 1953 in Brasilië gestig en het
verwerkingsaanlegte inSuid- enNoord-Ame-
rika, Europa en Oseanië. Hy het 235 000
werknemers en ’n jaarlikse omset van
$50 miljard. Produkte word in 26 lande op
ses vastelande verkoop.
JBS USA is ’n afdeling van die moederlig-

gaam en verwerk die meeste bees-, vark- en
lamsvleis in Amerika.
Hy is ook die meerderheidsaandeelhouer

inPilgrim’s Pride, die naasgrootste pluimvee-
maatskappy in Amerika.

Die Amerikaanse filiaal verwerk, verpak
en versprei produkte waaraan hulle waarde
toegevoeg het in meer as honderd lande op
vyf vastelande.
Diemaatskappy slag daagliks 28 000bees-

te, 90 000 varke en 6,5 miljoen hoenders.
Hy het ook aanlegte vir spesialisteitspro-

dukte, soos Wagyu-vleis, wat hoofsaaklik
op F1’s (dus met 50% Wagyu-gene) gemik
is omdat dit die Amerikaanse palet beter
pas. Amerikaners eet gewoonlik groot por-
sies, maar die hoë marmering maak die
vleis baie ryk. Dan is ’n groot biefstuk van
’n volbloed-Wagyu te swaar op die maag. ’n
F1-kruising het ’n groter karkas met minder
marmering en die Amerikaner kan steeds sy
groot (minder ryk) biefstuk verorber.

BESIT 350BULLE
JBS besit 350 Wagyu-bulle uit bepaalde
bloedlyne om kruisteling met veral Angus-
en Holstein-koeie te doen. Só kan hy goeie
beheer oor die teelmateriaal toepas. Die on-
derneming teel die bulle nie self nie, maar
koop hulle by gekeurde telers. Die bulle of
semen word verskaf aan kontraktelers met
die beste produserende koeikuddes om kal-
wers te produseer. Die speenkalwers word
na gekeurde voerkrale gestuur waar hulle
vir 400-500 dae gevoer word.
JBS slag die Wagyu-beeste op sowat 30

maande oud in sy aanleg op Omaha omdat
hy nie vleis van ouer beeste bemark nie.
Diebestuurvandieonderneming isdaarop

gemik om vleis regdeur die jaar te verskaf.
Sy kontrakteursmagnie hormone gebruik

om die beeste te voer nie, al groei dieWagyu
stadiger as ander rasse. Die proses moenie
verhaas word nie. Hulle gebruik ook nie
antibiotika nie.
Dit verseker beter gehalte vleis, het Brad-

bury gesê.

BEMARKING
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1-12)behaal, vir dieverkoopvanvleissnitte inSuid-Afrika3envirmaalvleis 1-2. FOTO:JOHANNORVAL

NAVRAE:Dr.MichaelBradfield,e-pos:ceo@
wagyu.org.za;0828570961.
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