O frigorífico Marfrig de Promissão (SP) realizou no dia 23 de Janeiro por
encomenda da comunidade judaica o 1º abate Kosher da raça Blonel. Foi
abatido um lote de 12 machos castrados, pertencentes ao criador Fernando
Lacerda de Camargo, proprietário da Fazenda São José, situada no município
de Amparo (SP), que aos 22 meses de idade renderam a média aproximada
de 18 arrobas. Segundo os preceitos judaicos, o animal é abatido para servir
ao homem e, por isso, deve-se evitar ao máximo qualquer tipo de sofrimento.
O animal precisa estar em paz e tranquilo.

“O ritual de abate dos animais destinados ao preparo de carne Kosher
é precedido de uma prece especial, denominada Beracha. Um rabino
acompanha e supervisiona tudo, incluindo exames de pulmão e
vísceras.
Qualquer anomalia desclassifica o consumo da carne. Apenas a parte
dianteira do boi é aproveitada. Em um prazo máximo de 72 horas, a
carne é colocada por meia hora em água e, em seguida, por uma hora
em sal. A água prepara a carne para que a ação do sal retire dos tecidos
o sangue restante. E só após receberem o carimbo do rabino
responsável, as peças estão prontas para o consumo.”
A Associação Brasileira de Blonel, com sede no Parque da Água Branca,
na capital de São Paulo, informou através de seu diretor Eduardo da Rocha
Leão, que o abate Kosher fez parte da programação de avaliações que a
entidade vem promovendo, visando, nesse caso específico, um mercado muito
promissor para a raça. “Durante a primeira mostra oficial da raça Blonel,
ocorrida na Feicorte 2006, foram iniciadas as tratativas entre a nossa
Associação, o Marfrig e representantes da comunidade judaica, para a
realização deste abate Kosher. Como os preceitos religiosos definem o
aproveitamento apenas do dianteiro, os altíssimos rendimentos , tanto de Carcaça Blonel com 20,2@ em abate realizado no Marfrig.
carcaça como na desossa e a precocidade ao abate, características da raça
Blonel, são atributos fundamentais para se obter maior quantidade de carne, com qualidade e maciez, também naquelas porções”, explicou Leão.
O próximo evento programado para a raça, será a divulgação do touro a ser contratado pela Central de Inseminação Artificial Sersia Brasil,
sediada no município de Bragança Paulista (SP), para o ano de 2007. Ele será escolhido entre os finalistas da 2ª. Prova de Ganho de Peso da Raça
Blonel, realizada em 2006 na Estância Meirinhos, em Jacutinga (MG), cujos laudos técnicos com os resultados da prova foram assinados pela Dra.
Liliane Suguisawa, da EMBRAPA e pelo Dr. André Alves de Souza, da ESALQ/USP e UNESP, especializados respectivamente em melhoramento
genético animal e, nutrição e produção animal.
Utilizando-se de fórmula ponderada, que estabeleceu para Peso aos 550 dias coeficiente de 50%, AOL 20%, EGS 20% e MAR 10%, os técnicos
classificaram o grupo elite com os seguintes resultados pela ordem de suas pontuações percentuais sobre a média dos 35 participantes: Em 1º lugar,
o touro “Emérito Blonel.com” que obteve o índice de 118,81; em 2º ficou “Enlevo Blonel.com” com índice 117,11; em 3º, “Entusiasmo Blonel.com”
113,23 e, em 4º lugar, “Enduro Blonel.com” 89,53 pontos.
“Os índices obtidos por estes animais foram surpreendentes, como Peso Ajustado médio de 500 kg, AOL superior a 80 cm² e EGS e Marmoreio
próximos a 3 mm e escore 2 respectivamente. Após a próxima fase que testará a qualidade do sêmen de cada exemplar, nas quesitos técnicos
específicos do processo de congelamento e descongelamento das doses, até o início do próximo mês os criadores poderão contar com mais uma
opção de genética superior dentro da nova raça”, concluiu Leão.
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