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Isa novilha captura o primeiro lugar
no teste de eficiência alimentar
Por Lorenzo Lasater, Presidente

Isa Beefmasters, LLC, de San
Angelo, Texas, tem orgulho de
anunciar que uma
de suas novilhas
Beefmaster, L Bar
7102, recentemente
ganhou o Teste de
Eficiência
no
Outono 2017 no
Centro de Desenvolvimento em
Navasota, Texas.
Ela teve o maior índice de
eficiência dentre 335 animais de 17
raças diferentes. Gustavo Toro, gerente do Centro de
Desenvolvimento Genético, onde também saiu premiado o L
Bar 7102 com o troféu MVP (Most Valuable Performer),
afirmou que, “No topo está a Isa Beefmasters que possui quatro
dos dez melhores animais por Índice de Eficiência, e seis dos
onze melhores animais para Residual Ingestão de alimento
(RFI). Parabéns à Isa Beefmasters pelo excelente desempenho
de seus animais ”.
Eficiência alimentar é a bola da vez na indústria de carne
bovina. De acordo com o GDC, "não é nenhum mistério que o
público quer pecuaristas que produzam animais mais ecologicamente eficientes, mas nesta celeuma é importante ressaltar a
capacidade do fazendeiro para se manter lucrativo. A seca, a
diminuição dos pastos, e os custos de alimentação são todos
fatores que apontam para a necessidade de desenvolver gado mais
eficiente e lucrativo ”.
O teste do Centro de Desenvolvimento Genético é um teste
de ganho de 71 dias, realizado nos alimentadores da Growsafe
Technology, que medem a ingestão de alimento individual de

cada animal. Esta revolucionária
tecnologia nos permite ir além de
apenas avaliar o ganho de peso nos
animais em um período definido,
mas também o tipo de alimento que
consumiram para ter este ganho.
Mais informações podem ser
encontradas em www.geneticdevelopmentcenter.com.
O Presidente da Isa, Lorenzo
Lasater, é a terceira geração de sua
família que preside a companhia
Beefmasters, e ele anunciou que:
"Esta foi a primeira vez que tivemos
uma oportunidade para testar um
conjunto de animais usando o Growsafe Tecnologia. Confesso
que eu estava esperançoso, e ansioso para executar este teste. Os
Beefmasters superaram muitos bovinos de raças concorrentes. Foi
uma validação maravilhosa de nossos esforços de seleção de gado
ao longo de 80 anos. Meu avô estabeleceu uma abordagem
equilibrada através dos Seis Princípios, e a recompensa é o
surgimento de animais exuberantes que atendem todas as
expectativas de todas as fases de suas vidas produtivas - seja
fertilidade, ganho de peso, rusticidade, produção de leite,
longevidade e qualidade da carcaça.
L Bar 7102 é filha de Escalade, um dos melhores touros de
sêmen Isa Beefmasters, criada em parceria com a Dbl D Bar
Ranch of Industry, Texas. O touro é atualmente propriedade da
Coushatta Tribo da Louisiana. L Bar 7102 foi criada em 1 de
maio , e hoje tem 14 meses de idade. Se ela produzir com sucesso
dentro de 60 dias, se juntará à sua mãe no rebanho.
Para mais informações sobre Beefmasters e o Programa Isa, por
favor visite www.isabeefmasters.com ou entre em contato com
Lorenzo Lasater diretamente em 325.656.9126.

Tecnologia implem
Tecnologia. Esta não é uma palavra tipicamente associada à
produção de carne bovina. Mas podemos surpreender você ao
dizer que a produção de carne bovina é fruto de um
melhoramento genético, e contém alta tecnologia.
Isa Beefmasters continuamente utiliza tecnologia para
melhorar e validar o próprio rebanho e a raça Beefmaster. Temos
a garantia que o gado possui alto desempenho e eficiência, e por
isso devemos demonstrar estes pontos fortes para a indústria, e se
esforçar para sempre produzirmos animais de qualidade.
Uma das muitas coisas que tornam os Beefmasters únicos
entre as raças de gado são que eles foram forjados através do
desempenho teste. O fundador da raça Tom Lasater, considerado
por muitos como o pai do teste de desempenho, começou a pesar
sistematicamente seus bezerros em 1936. Este empreendimento
foi inédito, numa época o qual o gado ainda era vendido por
cabeça. Tom sabia que o peso é um componente criticamente
importante da lucratividade do gado.
Surpreendentemente à frente do seu tempo, Tom
compreendeu que o peso de um animal é um fator
determinante para o lucro.
Isa Beefmasters continua a tradição de testes de desempenho
hoje. Estamos no meio de testar nosso 65º conjunto de touros
Beefmaster, os quais serão vendidos em nosso leilão anual em 6
de outubro de 2018. O catálogo de venda contém 53 pontos de
dados, permitindo que os compradores selecionem seus touros
usando precisamente uma incrível gama de critério de
desempenho.
Se o fazendeiro se preocupa com pedigree, peso, P.Os líderes,
produção à base de capim e ração, aproveitamento de carcaça, ele
vai encontrar essa informação em nosso catálogo.
Começamos a usar a tecnologia de aproveitamento de carcaça
quando esta tornou-se comercialmente disponível no início dos
anos 80. Logo hoje podemos dizer que temos muitos milhares de
animais com grande aproveitamento da carcaça.
Ao usarmos esta importante ferramenta, podemos afirmar que
certamente o nosso rebanho é composto dos melhores touros da
raça para FIM (marmoreio) e área de Ribeye (muscling) EPDs.
Outro uso para o teste de aproveitamento de carcaça é o teste
de gravidez. Podemos usar teste de sangue e teste de
aproveitamento para acelerar a identificação de fêmeas férteis a
partir dos 28 dias após o período de reprodução. Isso nos permite
aumentar o rebanho mais rapidamente, fazendo uso mais
eficiente dos nossos valiosos recursos.
Além disso, adotamos a tecnologia de DNA quando ela se
tornou disponível na década de 1980. Foi um complemento
natural para o nosso compromisso com a criação de múltiplos
reprodutores.
Criação de múltiplos reprodutores significa que não usamos
nossos touros como nossos concorrentes comerciais, ou seja, não
deixamos que eles simplesmente montem as fêmeas mais
“bonitas” para se reproduzirem a vontade – os touros precisam
competir para se reproduzir, e serem mais produtivos que outros

Testes de progênie, como este Teste de Eficiência de
Alimentação da Growsafe fornecem estatísticas para o
crescente foco da indústria na eficiência alimentar.

touros de grandes rebanhos. Esta competição é uma das
principais razões que os touros Isa são mais agressivos e
confiáveis reprodutores, palavras estas que sempre ouvimos de
nossos clientes.
O DNA hoje se expandiu muito além do ID do pai, e hoje
podemos criar EPDs aprimoradas. Estamos agora usando DNA
para melhorar a precisão das EPDs. Tradicionalmente, EPDs em
touros virgens têm sido extremamente impreciso - basicamente
apenas uma média. As EPDs Genomic Enhanced (GEPDs) nos
permitem usar tecnologia para sobrepor os méritos genéticos do
DNA do touro com o de seus pais para criar EPDs muito
precisos. Assim podemos oferecer aos nossos clientes maior
confiança nas EPDs que estão adquirindo.
Fomos adicionando EPDs ao longo dos anos, e isto nos
permitiu sintetizar dados em um índice significativo para as
nossas metas de produção, expressas em dólares. $ T, ou Terminal
Index, é projetado para o pecuarista inovador, o qual está mais
interessado em crescimento rápido, alto desempenho dos
bezerros que serão vendidos à indústria alimentícia através do
aproveitamento da carcaça. $ T é uma combinação de WW, YW,
REA e EPDs do FMI.
$ M, ou Índice Materno, é projetado para ajudar os
pecuaristas a selecionar animais que farão a substituição das
fêmeas. $ M conta crescimento, produção de leite, e fertilidade,
e ainda leva em conta possíveis problemas na manutenção das
vacas, até que se chegue ao resultado esperado, ou seja, que seja
rentável. As EPDs consideraram os fatores em $ M,e resultaram
WW, YW, Milk e SC. Estes são a média dos custos de
manutenção das novilhas, com o tamanho de cada uma delas
(peso), e a produção de leite.
Outro uso importante de tecnologia em nossa genética é o
programa de Inseminação Artificial (AI) e Embrião Transferência
(ET). Os Isa Beefmasters realizam o parto no final do outono e

mentada no pasto
no início da primavera, e nós sincronizamos as AI no primeiro
dia da estação reprodutiva das novilhas de cada ano. Isso nos
permite espalhar a genética dos nossos principais touros na
maioria das novilhas selecionadas.
Nós também usamos a transferência de embriões para
expandir nosso rebanho e propagar a genética mais rapidamente
do que a natureza permite. A criação de gado é um processo
frustrantemente lento, o qual gera um bezerro por ano.
Foi preciso implementar tecnologia para melhorar a genética
da maneira mais rápida possível. A Isa Beefmasters está sempre
realizando testes de progênie. Isso nos permite demonstrar e
validar a genética que criamos.
O atual burburinho na indústria é tudo sobre a eficiência
alimentar, ou qual o melhor alimento que o animal consome
para alcançar ganhos. A seguir estão os resultados de três testes
recentes de progênies em touros que nós tivemos.
O Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA conduziu
recentemente uma avaliação da eficiência alimentar na U.S.
Meat Animal Research Centro em Clay Center, NE. O estudo de
18 raças avaliou 5.606 cabeças de gado, compostas por garrotes
em terminação e crescente novilhas de substituição, e eles foram
avaliados quanto à eficiência usando ADG durante a coleta de
dados de ingestão de alimentos.
O teste de eficiência de alimentação classificou a raça
Beefmaster em segundo lugar em média diária de Ganho (ADG)
e Consumo de Matéria Seca (DMI) em garrotes e novilhas, e eles
foram de longe os melhores quando o teste avaliou os dois
gêneros conjuntamente. Foram dezoito raças, e a Beefmasters foi
a mais eficiente!
Também submetemos nosso herdsire Escalade a um teste
recente de progênie no oeste do Texas e, posteriormente, no
Kansas. O sêmen de quatro touros Beefmaster foram artificialmente inseminados em novilhas comerciais Angus. Os

Este filho de Escalade (à direita) faz parte de um Feed Growsafe
atual Teste de eficiência. Suas irmãs Escalade se classificaram mais
eficientes no teste!

descendentes foram levados para um Feedyard no leste do
Kansas, pós-desmame, para uma alimentação Growsafe Teste de
Eficiência. Tenho o prazer de informar que as novilhas Escalade
foram as mais eficientes no teste! As novilhas serão devolvidas ao
rebanho no Texas e testadas para eficiência de produção,
enquanto os garrotes serão alimentados e abatidos este ano no
Kansas. Estamos ansiosos para ver os resultados de ambos.
Um terceiro teste de progênie foi feito em parceria com a
Universidade de Arkansas Monticello, que tem um registro
Rebanho de Beefmaster. Algumas fêmeas foram inseminadas
pelos Top três Beefmaster touros, incluindo L Bar En Fuego,
enquanto que outras foram inseminadas pelos Angus touros. Os
bezerros En Fuego tiveram a maior média de desmame, foram
14% mais pesados que o Angus-cross bezerros. As fêmeas serão
devolvidas ao rebanho, e os traços de eficiência como fertilidade
e longevidade poderão ser medidos. Os garrotes foram
recentemente abatidos no Kansas.
O gráfico a seguir mostra a comparação entre os touros
Beefmasters e Angus. A carne de touros Beefmasters apresentou
marmoreio mais alto, e mais lucrativo!

Hot WT
Grau de Rendimento
Marmoreio
REA
Back Fat
Carcaça
$ CWT

Angus
809
3.07
399
12.42
0.69
$1,509
$187

Beefmaster
788
3.05
449
12.40
0.68
$1,530
$194

Além dos testes de progênie, também concluímos
recentemente teste de eficiência alimentar em um conjunto de
novilhas. Há mais informações detalhadas na página 1 deste
Informer, e o importante é recordar que L Bar 7102 teve o maior
índice de eficiência dentre 335 animais de 17 raças diferentes, e
os Isa Beefmasters, no resultado geral, tiveram quatro dos dez
maiores animais pelo Índice de Eficiência e seis dos 11 melhores
animais para a ingestão residual de ração (RFI)!
Embora a tecnologia possa parecer distante do pasto, ela deve
ser vista como uma ferramenta importante à disposição de um
fazendeiro. Mais de trinta anos atrás os Isa Beefmasters
implementaram tecnologia de ponta, começando com o
aproveitamento de carcaças e DNA, que geraram um impacto
rápido e decisivo sobre nossa busca pelo melhoramento do gado.
Eles dizem que conhecimento é poder, e fomos capazes de
aproveitar esta informação para conduzir a direção do nosso
rebanho sempre para a frente.
Hoje os testes de progênie validam nossos esforços, provando
que com tecnologia os pecuaristas podem tomar decisões mais
acertadas, e formar um rebanho de alto desempenho.

EspeciaIS—MAtéRia dE PRImaverA
$ 30 CADA 10+ CORRENTES - Qualquer COMPROMISSO
Consulte o site para ver os touros disponíveis. Quantidade limitada em alguns touros. Certificados AI $ 10. Frete adicional. Expira em 01/06/18.

L Bar 2474
L Bar 6165
L Bar 4256

L BAR EN FUEGO

*L Bar 0324

L Bar 5456

L Bar 7499

L BAR EN FUEGO

*Broussard 24524
L Bar 9423
L Bar 9477
* ** L Bar 5502
L Bar 4127

Lasater 4320

Um dos nossos melhores touros do rebanho durante muitos
anos! L Bar En Fuego gerou touros de alta venda na Isa
Bull Sale nos últimos três anos, incluindo os dois sêmens
reproduzidos na foto abaixo. En Fuego tem a conformação
ideal de carcaça, com uma classificação U 1/1. Um líder de
característica de raça para ambos os SC e FMI. En Fuego
produz fêmeas maravilhosas, como as duas filhas
apresentadas em nossa seção de doadores.
L Bar 6165
L Bar En Fuego
L Bar 5456

L BAR HABANERO

L Bar 5560

L Bar 1419
Lasater 3951

L Bar En Fuego

L BAR 4519

L Bar 5456
L Bar Essential

L Bar 1417
Lasater 5456

Classified U1/1

CED BW WW YW MILK

En Fuego 3.5

-.2

31

44

6

.80

.33

Reg. # C988569

TMAT MCE SC
22

3.3

–

.18

20%

Top Breed %

ACC

.34

.80

.82

IMF $T

$M

1% 15%

5%

5%

.72

.77

1.8

REA
.44

.72

.4

$82 $34
–

–

Owned by Willie Earl Washington

L Bar 2474

L BAR HABANERO

L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320
L Bar 2667
L Bar 0465
Lasater 0673
Lasater 5621

Coloque um pouco de requinte no seu rebanho com
L Bar Habanero. O touro Em Fuego filho tem sido um
top performer em todas as fases de seu desenvolvimento,
inclusive ganhando uma das maiores pontuações em
ganhos de peso com pastagem e marmoreio (FMI) no
teste de desempenho Isa. L Bar Habanero tem excelente
EPDs – ranking no top 5 da raça em 5 de 9 EPDs— e uma
disposição perfeita.
L Bar 6165

DNA #549728A PV
EPD

DNA #6315055299 PV
EPD

Habanero 1.3

1.9

Top Breed %

ACC

Classified U1/1

CED BW WW YW MILK

.11

.40

41

65

5%

5%

.53

.49

5

Reg. # C1038019

TMAT MCE SC
26

2.7

15%
.14

–

.03

1.3

REA
.53

IMF $T

$M

.2 $114 $28

1% 10%

5% 5% 10%

.29

.24

.27

–

–

Owned by Bertrand, Fuller, Haymond, Lasater

L Bar 2474

L BAR 4519

L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320
Frenzel 93-4
L Bar 4454
*L Bar 0324
Lasater 4320

O touro mais vendido em nosso leilão de 2016, o L Bar 4519
possui as EPDs incrivelmente poderosas e equilibradas,
ranking no top 10 da raça em 9 de 12 categorias. No teste
de desempenho de 2016, ele foi excelente em todas as
categorias, incluindo um dos melhores em aproveitamento
de carcaça na venda! Ele é de tamanho moderado,
poderoso e muito dócil. Estamos muito animados com o
futuro do L Bar 4519!

DNA #9161327045 PV
EPD

4519

3.0

0

Top Breed % 25%

ACC

Reg. # C1050589

CED BW WW YW MILK

.27

38

58

9

10% 10%
.40

.53

.54

.20

* Pacesetter **Typesetter # Trait Leader

TMAT MCE SC

REA

IMF $T

.67

$M

28

3.7

1.8

.3 $105 $37

10%

15%

1%

5%

1% 10% 5%

–

.15

.52

.38

.41

–

–

Owned by Dalton Lowery

EspeciaIS—MAtéRia dE PRImaverA
$ 30 CADA 10+ CORRENTES - Qualquer COMPROMISSO
Consulte o site para ver os touros disponíveis. Quantidade limitada em alguns touros. Certificados AI $ 10. Frete adicional. Expira em 01/06/18.

Frenzel 93-4
L Bar Essential

ESCALADE

L Bar 4454
L Bar Automatic

L Bar 8116
Lasater 6246

Lasater 1625

ESCALADE

Frenzel 1014-2
L Bar 0422
* **L Bar 0465
L Bar 2118
L Bar 2415
L Bar 0422
Cargile 1101

Se você está procurando atingir maiores desempenhos em
seu rebanho, Escalade (2401) é o seu touro. Ele é o filho
do excelente L Bar Essential. Ele dobra a curva de
desempenho, possui baixo peso ao nascer, mas ao
desmame, ganha peso de forma espetacular. Suas EPDs
são cinco estrelas em todas as categorias. Escalade é
moderadamente alongado, possui excelente conformação
de carcaça. Além de tudo isso, ele é muito dócil.
L Bar 0476
L Bar 3432

L BAR TEJAS

L Bar 0461
L Bar 0422

L Bar 4454
* **L Bar 0465

Dd– Angelo

D’ANGELO

Ranly 3225
Bellissimo

Dd– 8548
Morgan

Escalade

Classified U1/2

CED BW WW YW MILK
-3.1

Top Breed % 5%

1%

15% 10%

5%

10%

ACC

.74

.75

.23

–

.33

32

59

.72

12

Reg. # C1028230

TMAT MCE SC

7.9

28

3.4

.7

REA
.37

IMF $T

$M

.1 $102 $28

15% 25% 15% 10% 10%
.15

.63

.53

.57

–

–

Semen owned with Doyle Sanders; Bull owned by Coushatta Tribe

*L Bar 7303

L BAR TEJAS

Broussard 03918
L Bar 7499
Lasater 7434
L Bar 7499
L Bar 7430
L Bar 6171

Certificados
Unión
Europea

Broussard 24329

Tejas significa Texas em espanhol, e o primeiro do Isa
Beefmasters. O touro de rebanho qualificado pela União
Europeia faz justiça ao nosso estado de origem. L Bar Tejas
é filho do L Bar 3432, um dos grandes touros de
aproveitamento de carcaça, e de um dos nossos doadores
mais produtivos de sêmens. No topo da lista, ele está ao
lado do grande L Bar 7499, nossa melhor linha materna.

* **L Bar 5502

DNA #713403A PV
EPD

DNA #3116087889 PV
EPD

Tejas

Reg. # C1082471

CED BW WW YW MILK
1.9

.4

33

57

8

TMAT MCE SC
24

15% 10%

Top Breed %

2.8

20%

.7

REA
.41

15% 20%

IMF $T
.2

$99 $21

$M

5%

20%

Owned in partnership with Doyle Sanders

L Bar 2174

D’ANGELO

Broussard 03918
Lasater 9617
Ranly 850
L Bar 8485
L Bar 9131
**Infinity

Certificados
Unión
Europea

Margot of Mandate

Um dos dois primeiros touros Beefmaster a se qualificar
para exportação para a União Europeia, D’Angelo é neto
do L Bar 5502, o histórico líder de desempenho na raça.
D’Angelo é um bezerro ET, rebanho da Double D Bar
Angelo, o qual gerou os primeiros bezerros Beefmaster na
Europa. A genética Angelo é popular internacionalmente,
com excelentes características como baixo peso ao nascer,
forte fertilidade e conformação de carcaça.

DNA #3116087897 PV
EPD

Reg. # C1081070

CED BW WW YW MILK

D’Angelo 3.5

.1

25

46

5

TMAT MCE SC

* Pacesetter **Typesetter # Trait Leader

17

3.3

.4

REA
.31

IMF $T
0

$M

$77 $13

Owned in partnership with Doyle Sanders

BeEfmasterS FêMEAs DoadORAs
US $ 350 por Embrião
Apresentando o L Bar Habanero, o Escalade e o L Bar En Fuego, além das barragens do Top L Bar. Visite isabeefmasters.com/genetics para informações.

DNA #123015084091

EPD
2428

L Bar 2428

CED BW WW YW MILK
2.6
.1
30
57
12

TMAT MCE SC
27
3.7
.5

Reg. # C1028255

REA
.29

IMF $T $M
.1 $98 $21

DNA #9161318518 PV

EPD
2409

L Bar 2409

CED BW WW YW MILK
6.2 -1.1 30
44
7

TMAT MCE SC
22
2.7 1.4

Reg. # C1028252

REA
.37

IMF $T $M
.3 $78 $32

Photos by Watt Casey, Jr.

Frenzel 934
L Bar Essential

L BAR 2428

L Bar 4454
L Bar 3100

L Bar 8486
Lasater 4493

DNA #40513056502

EPD
3451

L Bar 3451

CED BW WW YW MILK
5.9 -1.1 28 53
6

TMAT MCE SC
20
3.9
.7

L Bar 2667
L Bar 8307

L BAR 3451

*Vista 4778
*L Bar 0324

*L Bar 3450
Broussard 14239

Lasater 1625

L Bar 6165

Frenzel 10142

L Bar En Fuego

L Bar 0422
* **L Bar 0465

L BAR 2409

* **L Bar 5502
L Bar 1113

*Lasater 8404

Broussard 24558

Reg. # C1038014
IMF $T $M
-.1 $89 $17

DNA #3116087835 PV

EPD
3404

Multiple
Vista 9785
* ** L Bar 5502
L Bar 4127
Multiple
Broussard 31806

Toda a genética congelada da Isa é coletada com certificação
CSS dos centros de coleta, procedimento realizado com o

L Bar 3404

CED BW WW YW MILK
4.2 -.5
31 47
9

* ** L Bar 5502
Cargile 6141

*L Bar 7303

*L Bar 2432

Multiple

REA
.5

L Bar 5456

L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320
*Lasater 9510
L Bar 9315
* ** L Bar 5502
L Bar 6415

Reg. # C1038021

TMAT MCE SC REA
24
3.7 1.3 .69

L Bar 6165
L Bar En Fuego

L BAR 3404

L Bar 2474

L Bar 5456
L Bar Essential

*L Bar 1417
Lasater 5456

IMF $T $M
.3 $85 $32

L Bar 2474
L Bar 4256
*L Bar 0324
Lasater 4320
Frenzel 934
L Bar 4454
*L Bar 0324
Lasater 4320

mais alto padrão de qualidade e com certificado para
exportação para a maioria dos países do mundo.

Herdsire para venda
US $ 6000

L BAR 4371

Longo, vermelho, reto e em conformidade de carcaça,
L Bar 4371 conta com 04 anos de idade, e transporta a
poderosa genética de L Bar 5502 e L Bar 3100 em seu lado
paterno. L Bar 4371 foi de excepcional facilidade de parto,
estando entre os 10 melhores da raça para peso ao nascer e
facilidade de parto.
L Bar 3100
L Bar 9307

DNA 6315055300 PV
EPD
4371
% Rnk

Birthdate 2/15/2014

CED BW WW YW MILK
6.1

-1.5

10% 10%

26

52
20%

8

TMAT MCE SC
21

3.7

L BAR 4371

Reg. # C1046100
REA

.5

IMF $T

.2

0

$M

L Bar 6118
L Bar 3404

L Bar 7254

$91 $14

15% 25%

Lasater 4238

* **L Bar 5502
L Bar 1113
L Bar 2118
Lasater 4173
L Bar 0476
L Bar 1407
L Bar 7372
L Bar 3342

Gado de primavera
para venda
5 pares de Beefmaster
de primeira-primavera
Aberto e pronto para criar
$ 3950 cada

CHAMICHURRI- MARINADO COM FILÉS
Com as temperaturas subindo, nós texanos estamos
animados para acender a grelha e apreciar uma boa receita ao
ar livre. A seguir, uma deliciosa receita de filé com sabores
ímpares, que darão apetite aos nossos companheiros
fazendeiros na América do Sul. Apreciem!

03 fêmeas jovens
prontas para o parto
Criada AI / do nosso L Bar 5501 herdsire
Parto de agosto e setembro
$ 3750 cada

12 novilhas Beefmaster
AI criado em 1º de maio / L Bar touros por 60 dias
Entrega 1 de agosto
$3250 cada

Para mais informações, entre em contato com Lorenzo
pelo telefone 325.656.9126.

4 filés de carne, cortados com 1
polegada de espessura
2 dentes de alho
1
⁄2 xícara de coentro fresco
1
⁄2 xícara de salsa fresca
1
⁄4 xícara de azeite

2 colheres de sopa de suco de limão
1
⁄2 colher de chá de sal
1
⁄2 colher de chá ralada na hora
casca de limão
1
⁄4 colher de chá de pimenta
vermelha esmagada

Para preparar o molho chimichurri, coloque o alho num
processador; cubra e processe até estar bem picado. Adicione
os próximos sete ingredientes; cobrir e processar até
apresentar uma mistura homogênea. Retire e leve à geladeira
⁄
xícara de molho para servir. Coloque filés de carne e molho
restante em plástico seguro para alimentos. Fechar o saco
com segurança e marinar em geladeira de 15 minutos a 2
horas. Retire os filetes da marinada e descarte a marinada.
Coloque os filés na grelha sobre brasas médias, de 12 a 15
minutos (em fogo médio em pré-aquecido; grelha a gás, 10
a 13 minutos) para médio (145 ° F) a médio (160 ° F),
virando ocasionalmente. Sirva os filés com o molho
chimichurri reservado.
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4

Trazendo o equilíbrio ideal
de traços que realmente trazem
lucratividade ao criador:
Facilidade de parto

Alto crescimento

Capacidade de

Saudável e Resistente

Maternidade
Baixa manutenção

Eficiência Alimentar
Qualidade da carcaça

Longevidade
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