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Fazenda na Austrália alimenta vacas Wagyu com chocolate

Vacas alimentadas com capim ou cereais? Esqueça. Agora a melhor carne está sendo produzida com
um dos doces que mais amamos: o chocolate.
Scott De Bruin, sócio e gerente da fazenda Station Mayura – desde 1845, faz questão de falar que suas
vacas comem simplesmente “O Melhor”: chocolate da Cadbury junto com balas de goma em forma de
ursinhos e outros ingredientes.
“Uma vaca feliz é uma boa vaca”, afirma em entrevista a Fortune.
Para Jason Lo – distribuidor da Mayura, o rótulo Wagyu tornou-se genérico e não favorece os
produtores, uma vez que a carne de Wagyu pode ter diferentes qualidades.
Na Austrália, 90% da carne de animais Wagyu vem de cruzamentos, o que deixa o preço mais barato e
podendo ser comparada com carne de animais da raça Angus, afirma Bruin.
A Mayura Beef quer aproveitar o fato deles produzirem 100% de animais puros Wagyu, atribuindo o
produto à marca Mayura e não a raça Wagyu.
A fazenda Station Mayura recebe semanalmente 10 toneladas de chocolate – com alguns ingredientes
secretos – o que aumenta seu custo em até 25%. Para nós, não se trata de reduzir custos, mas sim de
adicionar um item singular que distingue o sabor, diz Bruin. “Um desses ingredientes-chave veio,
geograficamente, de muito longe e foi muito difícil de comprar”, diz ele.
Seis meses depois os clientes estavam dizendo: De Bruin, sua carne tem um sabor único. É muito
diferente, não só da carne bovina comum, mas até mesmo entre as outras carnes de Wagyu.
“Esta carne é, de longe, a melhor do mercado. Quando as pessoas entram em restaurantes e veem a
Mayura Beef, eles compram e, sempre dizem que é a melhor carne que já comeram”,disse Shane
Osborn – Chef Gastronômico.
A fazenda, que atualmente processa apenas cerca de 100 cabeças de gado por mês, planeja ao longo
dos próximos dois anos, dobrar sua produção para cerca de 50 toneladas de carne bovina por mês.
Adicionar chocolate na alimentação de bovinos não é uma grande novidade. Pecuaristas têm optado
em fornecer doces aos animais para diminuir seus custos de produção, uma vez que o preço do milho
se mantem alto.
O chocolate se tornou também aliado dos produtores de leite, em que é utilizado para aumentar os
teores de gordura do leite.
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