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მათთვის ვინც აფასებს ნამდვილს

მოხარშული ძეხვი და სოსისი

ძეხვი მოხარშული საექიმო
ნატურალურ გარსში.
კლასიკური პროდუქტი. მაღალი ხარისხის ნედლეულის,
კერძოდ ღორის ხორცის და რძის გამოყენება საშუალებას
გვაძლევს მივიღოთ მაღალი ხარისხის გამორჩეული
პროდუქტი. გემო რბილი, მუსკატის თხილის ელემეტებით.
ნატურალური გარსი იძლევა საშუალებას შეიგრძნოთ
შებოლილის არომატი.
შენახვის ვადა 0-6ºC 3დღე-ღამე, ვაკუუმის შეფუთვაში
10 დღე-ღამე.

ძეხვი მოხარშული სამოყვარულო
ნატურალურ გარსში.
კლასიკური პროდუქტი. მაღალი ხარისხის პროდუქტი,
დამზადებულია ნაკლებ ცხიმიანი ღორის ხორცისგან და
და ზურგის სალის ნაწილებისგან. გემო რბილი, შავი
წიწაკის ნაზი არომატით და მუსკატის თხილით.
შენახვის ვადა 0-6 ºc 3 დღე-ღამე, ვაკუუმში 10 დღე-ღამე.

ძეხვი მოხარშული საექიმო
პოლიამიდის შეფუთვაში
კლასიკური პროდუქტი. მაღალი ხარისხის ღორის ხორცი
და რძის შემადგენლობა ანიჭებს პროდუქტს სასიამოვნო
გემოსა და აქცევს რბილ კონსისტენციად. ძეხვს
განსაკუთრებულ არომატს ანიჭებს მუსკატის თხილი და
შავი წიწაკა.
შენახვის ვადა 0-6ºC 25 დღე-ღამე.

ძეხვი მოხარშული საექიმო
პოლიამიდის შეფუთვაში 300გრ
პროდუქტი წარმოადგენს ძეხვი საექიმოს (პოლიამიდში)
ერთერთ ნაირსახეობას. წონა 300 გრამი. მისი ფასიდან
გამომდინარე ის ხელმისაწვდომია შედარებით უფრო
ფართე მასებისთვის. პოლიმიდის გარსი იძლევა
საშუალებას საკუთესოდ იქნეს შენარჩუნებული ძეხვის
გემო.
შენახვის ვადა 0-6ºC 25 დღე-ღამე.
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მოხარშული ძეხვი და სოსისი

ძეხვი მოხარშული სამოყვარულო
პოლიამიდის გარსში.
კლასიკური პროდუქტი. ჩაჭრის სტრუქტურა სალას
ნაწილებით. ნაზ და არომატულ გემოს ანიჭებს უცხიმო
ღორის ხორცისა და სპეციალური სანელებლების შერწყმა.
პოლიამიდის გარსი უზრუნველყოფს სარეალიზაციო ვადის
გახანგრძლივებას.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 25 დღე-ღამე.

სარდელი საქონლის
პროდუქტი დამზადებულია ტრადიციული რეცეპტების
გათვალისწინებით. სარდელის დასამზადებლად
გამოიყენება სპეციალურად შერჩეული საქონლის ხორცი.
ნაზი და რბილი გემო სანელებლების არომატით.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 3 დღე-ღამე, ვაკუუმში 15 დღე-ღამე.

სოსისი საამო
პროდუქტს გააჩნია ნაზი გემო და რბილი კონსისტენცია,
რომელიც მიხწეულ იქნა გაგრილებული ახალი ხორცისა
და ნატურალური რძის გამოყენებით. განუმეურებელი გემო
მიხწეულ იქნა შებოლვის სპეციალური მეთოდითა და
სხვადასხვა სახის სანელებლების დანამატებით - შავი
წიწაკა, მუსკატის თხილი, მაიორან, მაცის. იწარმოება
საჭმელ გარსში.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 3 დღე-ღამე, ვაკუუმში 15 დღე-ღამე.

სოსისი რძიანი
პროდუქტი მზადდება კლასიკური რეცეპტით უმაღლესი
ხარისხის ნედლეულის გამოყენებით. მზადდება
საქონლისა და ღორის ხორცით, სპეციალური
დანამატებით: შავი წიწაკა, მუსკატით თხილი, მაიორან.
ყველაფერი ეს საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ ნაზი
კონსისტენციისა და კარგი არომატის პროდუქტი.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 15 დღე-ღამე, ვაკუმში 20 დღე-ღამე.
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სოსისი საქონლის
პროდუქტი მიიღება სპეციალურად შერჩეული საქონლისა
და ღორის ხორცისგან. სასიამოვნო გემოს პროდუქტს
ანიჭებს სანელებლების ნაკრები. შავი წიწაკა, მუსკატის
თხილი.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 3დღე-ღამე. ვაკუუმში 15 დღე-ღამე.

სოსისი ქალაქური
პროდქტი გათვლილია ფართო მასებისათვის. გაყინული
ქათმის საქონლისა და ღორის ხორცის გამოყენებით
პროდუქტი ხდება რბილი და ნაზი კონსისტენციის.
გამოიყენება ნივრის სანელებელი, ხოლო შავი წიწაკა კი
ხელს უწყობს გემოს გაძლიერებაში. მსუბუქი შებოლვა კი
ხელს უწყობს ვიზუალური მხარის გამუჯობესებაში.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 3 დღე-ღამე, ვაკუუმში 15 დღე-ღამე.
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მოხარშულ-შებოლილი ძეხვები

ძეხვი სერველატი
(მოხარშულ - შებოლილი)
ფარშის დამზადების უნიკალური მეთოდისა და
სანელებლების შერწყმა იძლევა საშუალებას მივიღოთ
არაჩვეულებრივი გემოვნური თვისებების ძეხვი, რომელიც
დიდი პოპულარობით სარგებლობს ფართო მასებში.
შენახვის ვადა: 0-6 ºC 10 დღე-ღამე, ვაკუუმში 15 დღე-ღამე.

ძეხვი სერველატი ფინური
(მოხარშულ - შებოლილი)
პროდუქტის შემადგენლობა- კარგად შერჩეული
სანელებლები, მუსკატის თხილი, შავი წიწაკა, პაპრიკა.
აღნიშნული პროდუქტის დასამზადებლად გამოიყენება
ღორის ხორცი სალას დამატებით, რომელიც აუმჯობესებს
მის გემოვნურ თვისებებს.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 10 დღე-ღამე, ვაკუუმში 15 დღე-ღამე.

ძეხვი ღორის
(ნახევრადშებოლილი)
დამზადებულია მაღალი ხარისხის ღორის ხორცისგან,
შპიკის დანამატით. ფარშის დამზადების უნიკალური
მეთოდისა და სანელებლების შერწყმა იძლევა საშუალებას
მივიღოთ არაჩვეულებრივი გემოვნური თვისებების ძეხვი,
რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს ფართო
მასებში. აღნიშნული ძეხვი იწარმოება ბუნებრივ გარსში.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 10 დღე-ღამე, ვაკუუმში 15 დღე-ღამე.

ძეხვი ბავარიული
(ნახევრადშებოლილი)
პროდუქტს აქვს განსხვავებული გემო, რადგან ის
გამოიმუშავება შერჩეული ღორის ხორცისა და ქათმის
ხორცისგან, მცირე ნაჭრიანი შპიკის დანამატით.
წარმატებით შეზავებული სხვადასხვა სახის სანელებლები.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 10 დღე-ღამე, ვაკუუმში 15 დღე-ღამე.
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შებოლილი ღორის ხორცი

ჩალაღაჯი ღორის ექსტრა
(მოხარშულ - შებოლილი)
გამოიმუშავება გაგრილებული ღორის ხორცისგან.
გამოირჩევა ორიგინალური ფორმითა და
განსაკუთრებული არომატით.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 5 დღე-ღამე, ვაკუუმში 25 დღე-ღამე.

ღორის კისერი პიკანტური
(მოხარშულ - შებოლილი)
მიიღება მაღალი ხარისხის გაგრილებული ღორის
ხორცისგან. აქვს სასიამოვნო გემო და კონსისტენცია.
გამოირჩევა დამზადების რეცეპტითა და შებოლვის
მეთოდით.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 5 დღე-ღამე, ვაკუუმში 25 დღე-ღამე.

რულეტი გერმანულად
(შებოლილ - მოხარშული )
რულეტი მზადდება ღორის მკერდისა და ფერდის ხორცის
გამოყენებით. ნედლეულისა და სანელებლების
ჰარმონიული შერწყმა იძლევა საშუალებას მივიღოთ
განუმეორებელი გემოსა და არომატის მქონე პროდუქტი.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 5 დღე-ღამე, ვაკუუმში 25 დღე-ღამე.

ბარკალი ლუქსი
(შებოლილ - მოხარშული )
შებოლილ-მოხარშული ძეხვი, რომელიც შებოლვის დრო
იძენს განსაკუთრებულ გემოვნურ თვისებებსა და
გამორჩეულ არომატს. ნედლეული პროდუქტისთვის ღორის ბარკლის უკანა მხარე უძვლო.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 5 დღე-ღამე, ვაკუუმში 25 დღე-ღამე.
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ღორის მკერდი სანელებლებით
(შებოლილ - მოხარშული )
მზადდება ღორის მკერდისგან, გამოირჩევა ვუზუალური
მხარით ღორის ხორცისა ქონის შერწყმის საფუძველზე.
შებოლვის დრო იძენს განსაკუთრებულ გემოვნურ
თვისებებსა და გამორჩეულ არომატს.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 5 დღე-ღამე, ვაკუუმში 25 დღე-ღამე.

ბუჟენინა
(შებოლილ - მოხარშული )
პროდუქტი მიიღება გაგრილებული ღორის ბარკლისაგან
და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.
ნედლეულის ხარისხი და ჰარმონიულად შერჩეული
სანელებლები იძლევა საშუალებას მივიღოთ
განუმეორებელი გემო და არომატი.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 5 დღე-ღამე, ვაკუუმში 25 დღე-ღამე.

ნეკნი აკაურთული
(შებოლილ - მოხარშული )
პროდუქტი მზადდება ღორის მკერდისა და ნეკნების
გამოყენებით. აქვს სასიამოვნო შებოლვის არომატი და
ოქროსფერი ვიზუალი. პროდუქტი სარგებლობს დიდი
პოპულარობით მომხარებელთა შორის.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 5 დღე-ღამე, ვაკუუმში 25 დღე-ღამე.
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ვიჩინა და სხვა პროდუქტები

ვიჩინა შებოლილ-მოხარშული
პროდუქტი მზადდება ღორის ბეჭისაგან. სწორად
შერჩეული სანელებლების კომპოზიცია ანიჭებს პროდუქტს
განუმეორებელ გემოს, ხოლო შებოლვის მეთოდი
განსხვავებულ გემოსა და არომატს.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 5 დღე-ღამე, ვაკუუმში 10 დღე-ღამე.

ვიჩინა მოხარშული
პოლიამიდის გარსში
მოხარშული პროდუქტი გამოიმუშავება ღორის ხორცისგან.
მას აქვს ნაზი გემო და სანელებლების განსაკუთრებული
არომატი.
შენახვის ვადა 0-6 ºC 5 დღე-ღამე, ვაკუუმში 10 დღე-ღამე.

barkali qaTmis
Sebolil-moxarSuli.
produqts aqvs oqrosfer-moyavisfro feri, romelic
ganpirobebulia Sebolvis gansakuTrebuli doniT. es
aZlierebs gemos maxasiaTeblebs, romlebic Seqmnilia
bunebrivi sunelebis nakrebiT.
Senaxvis vada t 0-6 ºC da SedarebiTi 76-80% tenianobis dros
Seadgens 3 dReRames, vakuumis SefuTvaSi 10 dReRame.

Roris qoni (sala) dabrawuli
ukrainulad
tradiciuli ukrainuli produqti, romelic mzaddeba
Spikisgan dabrawvis xerxiT. aqvs Savi pilpilis gamoxatuli
aromati.
Senaxvis vada t 0-6 ºC da SedarebiTi 76-80% tenianobis dros
Seadgens 30 dReRames.
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ვიჩინა და სხვა პროდუქტები

Spiki ungruli
mzaddeba Roris mariliani Spikisgan, aqvs lamazi gare
Sexeduleba Tanabrad SeRebili mkveTri zedapiriT, rac
ganpirobebulia SebolviT da wiTeli dafqvili wiwakis da
paprikis moyriT.
Senaxvis vada t 0-6 ºC da SedarebiTi 76-80% tenianobis dros
Seadgens 30 dReRames.

Roris qoni (sala) belorusulad
mzaddeba Roris mariliani Spikisgan, aqvs lamazi gare
Sexeduleba Tanabrad SeRebili mkveTri zedapiriT, rac
ganpirobebulia SebolviT, wiTeli dafqvili wiwakis da
paprikis moyriT.
Senaxvis vada t 0-6 ºC da SedarebiTi 76-80% tenianobis dros
Seadgens 30 dReRames.
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umadSebolili delikatesebi. Siaxle

CalaRaji raWuli
umadSebolili
eqskluziuri produqti, damuSavebuli Zveli teqnologiebis
dacviT gagrilebuli saTalis nawilisgan damarilebis vadebis
mkacri dacviT. muskatis kaklis da Savi pilpilis narevis
damateba uzrunvelyofs ganumeorebel gemos miRebas.
Senaxvis vada t 0-6 ºC da SedarebiTi 76-80% tenianobis dros
Seadgens 21 dReRames, vakuumis SefuTvaSi 30 dReRames.

kiseri raWuli
umadSebolili
miekuTvneba Rorisgan damzadebuli produqtebis delikatesur
jgufs. delikatesis nedleuls warmoadgens nazi kisris
nawili, da surnelovan aromats iZlevian sunelebi.
Senaxvis vada t 0-6 ºC da SedarebiTi 76-80% tenianobis dros
Seadgens 21 dReRames, vakuumis SefuTvaSi 30 dReRames.

mkerdi raWuli
umadSebolili
produqti gansxvavdeba Taviseburi garegnobiT da zolebiT
WrilSi, rac ganpirobebulia cximovani nawilis da xorcis
fenis SexamebiT.
Senaxvis vada t 0-6 ºC da SedarebiTi 76-80% tenianobis dros
Seadgens 21 dReRames, vakuumis SefuTvaSi 30 dReRames.

Cxirebi ludisTvis
umadSebolili
produqti specialurad damzadebulia ludTan misaRebad.
pikanturi damarileba, speciebis originaluri Sexameba qmnian
am produqts ludis sufris ganuyofel nawilad
Senaxvis vada t 0-6 ºC da SedarebiTi 76-80% tenianobis dros
Seadgens 21 dReRames, vakuumis SefuTvaSi 30 dReRames.
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მათთვის ვინც აფასებს ნამდვილს

იმისთვის რომ შეიძინოთ Delicia -ს
დელიკატესები კომპანია ABD
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მოგვმართეთ

გაყიდვების განყოფილების: +995 574 87 77 55
ს.ს. "ABD Georgia“
ჩვენი საწარმოს მისამართია: ბოლნისის რაიონი, სოფელი აკაურთა
ოფისის მისამართი: თბილისი 0179, აგლაძის ქ. 32
ტელ.: +995 579 17 33 71; ელ-ფოსტა: abdgeorgia@gmail.com

