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Productvereisten Hilton beef 

Om onder de regeling ‘Rundvlees van hoge kwaliteit’ te vallen, moet het vlees aan bepaalde eisen 

voldoen. Op deze pagina vindt u de productvereisten. 

 

 Argentinië 

Vlees zonder been van de GN-codes 0201 30 00 en 0206 10 95, van oorsprong uit Argentinië 

(volgnummer 09.4450), dat aan de volgende omschrijving voldoet: 

 

"Geselecteerde deelstukken van rundvlees die zijn verkregen van ossen, jonge ossen of vaarzen die sinds 

het spenen ervan uitsluitend zijn gevoed door het weiden ervan op grasland. De geslachte ossen moeten 

zijn ingedeeld bij de categorie “JJ”, “J”, “U” of “U2” en de geslachte jonge ossen en de geslachte vaarzen 

moeten zijn ingedeeld bij de categorie “AA”, “A” of “B” volgens de officiële indeling van rundvlees die is 

vastgesteld door het Argentijnse secretariaat voor Landbouw, Veehouderij, Visserij en Voedselvoorziening 

(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA)”. 

 

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 

1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad. 

 

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd. 
 

Australië 

Vlees, van de GN-codes 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 en 0206 29 91, 

uitgedrukt in gewicht van het product, van oorsprong uit Australië (volgnummer 09.4451), dat aan de 

volgende omschrijving voldoet: 

 
“Geselecteerde deelstukken die zijn verkregen van geslachte ossen of vaarzen die zijn ingedeeld bij een 
van de volgende door de Australische organisatie AUS-MEAT gedefinieerde officiële categorieën: „Y”, 

„YS”, „YG”, „YGS”, „YP” en „YPS”. De kleur van het rundvlees moet in overeenstemming zijn met de 
referentienormen van AUS-MEAT voor de vleeskleur 1 B tot en met 4, de kleur van het vet met de 
referentienormen van AUS-MEAT voor de vetkleur 0 tot en met 4 en de vetbedekking (gemeten op het 
P8-punt) met de door AUS-MEAT bepaalde vetklassen 2 tot en met 5.  
 

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 
1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad.  
 
Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd. 

 

Brazilië 

Uitgebeend vlees, van de GN-codes 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 en 0206 29 91, van oorsprong 

uit Brazilië (volgnummer 09.4453), dat aan de volgende omschrijving voldoet: 

"Geselecteerde deelstukken die zijn verkregen van ossen of vaarzen die sinds het spenen ervan uitsluitend 

met weidegras zijn gevoed. De geslachte dieren moeten zijn ingedeeld bij categorie “B” met vetbedekking 

“2” of “3” volgens de officiële indeling van geslachte runderen die is vastgesteld door het Braziliaanse 

ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento).” 

 

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 

1760/2000. 

 

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd. 
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Nieuw Zeeland 

Vlees van de GN-codes 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 en 0206 29 91, uitgedrukt 

in gewicht van het product, van oorsprong uit Nieuw Zeeland (volgnummer 09.4454), dat aan de 

volgende omschrijving voldoet:  
"Geselecteerde deelstukken van rundvlees afkomstig van uitsluitend op grasland gehouden ossen of 
vaarzen, met een karkasgewicht van niet meer dan 370 kg. De karkassen moeten zijn ingedeeld in 

categorie A, L, P, T of F, zijn getrimd tot een vetbedekking P of minder een een bespieringsclassificatie 
hebben van 1 of 2 volgens het classificatiesysteem voor karkassen dat wordt gehanteerd door de New 
Zealand Meat Board”. 

 

Paraguay 

Uitgebeend vlees van de GN-codes 0201 30 00 en 0202 30 90 van oorsprong uit Paraguay (volgnummer 

09.4455) dat aan de volgende omschrijving voldoet: 

 

“Runderhaas (lomito), dunne lende en/of Cube Roll (lomo), dikke lende (rabadilla), bovenbil (carnaza 
negra), verkregen van geselecteerde gekruiste dieren met minder dan 50% zeboerassen die uitsluitend 
zijn gevoed met weidegras en hooi. De geslachte dieren moeten ossen of vaarzen zijn die tot categorie “V” 
van de Vacuno-indeling voor runderen behoren en een geslacht gewicht van niet meer dan 260 kilogram 

hebben. 

 

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van Verordening 

(EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een 

identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en 

rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad. De vermelding high 

quality beef mag aan de gegevens in het etiket worden toegevoegd.”. 

 

Uruguay 

Uitgebeend vlees van de GN-codes 0201 30 00 en 0206 10 95, van oorsprong uit Uruguay (volgnummer 

09.4452), dat aan de volgende omschrijving voldoet: 

 

"Geselecteerde deelstukken van rundvlees die zijn verkregen van ossen (“novillo”) of vaarzen 

(“vaquillona”) zoals omschreven in de officiële indeling van geslachte runderen die is vastgesteld door het 

Uruguayaanse Nationale Vleesinstituut (Instituto Nacional de Carnes – INAC). Voor de productie van 

rundvlees van hoge kwaliteit mogen alleen dieren worden gebruikt die sinds het spenen ervan uitsluitend 

zijn gevoed door het weiden ervan op grasland. De geslachte dieren moeten volgens de genoemde indeling 

bij categorie “I”, “N” of “A” met vetbedekking “1”, “2” of “3” zijn ingedeeld”. 

 

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 

1760/2000. 

 

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding “Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd.  

   

 

Verenigde Staten van Amerika of Canada 

Vlees, uitgedrukt in productgewicht, van de GN-codes 0201, 0202, 0206 10 95 en 0206 29 91, van 

oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika of Canada (volgnummer 09.4002), dat aan de volgende 

omschrijving voldoet: 

 
"Hele geslachte dieren of delen daarvan, van runderen van minder dan 30 maanden oud, die gedurende 
ten minste 100 dagen zijn gevoerd met een evenwichtig samengesteld krachtvoerrantsoen dat ten minste 
70% graan bevat en met een totaalgewicht van ten minste 20 “pounds” per dag. Vlees dat door het 
"United States Department of Agriculture (USDA)" is ingedeeld als "choice" of "prime" voldoet automatisch 
aan deze omschrijving. Het vlees dat volgens de normen van de regering van Canada is ingedeeld in de 

categorieën Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice en Canada Prime, A1, A2 en A3, voldoet 
eveneens aan deze omschrijving”. 


