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ABD Georgia კავკასიაში
ყველაზე თანამედროვე
მეღორეობის კომპლექსი და
საქართველოში ღორის
ხორცის უმსხვილესი
მწარმოებელია.

ჩვენ საბეკონე ჯიშების ღორები გამოგვყავს, რაც მჭლე
ხორცის მაქსიმალურ გასავლიანობას უზრუნველყოფს.
ჩვენი მეღორების კომპლექსის საშუალო სულადობა 19500
ერთეულია, რაც საშულებას გვაძლევს ახალი ხორცით მთელი
საქართველო უზრუნველვყოთ.

კომპანია
წელს დაფუძნდა. საწარმოს
შემადგენლობაში შედის უმსხვილესი საქართველოში მეღორეობის
კომპლექსი, სასაკლაო და ძეხვის

საწარმოს სულადობის სანაშენო ბირთვი დანიიდან არის
შემოყვანილი და ლანდრასის, იორქშირის და დიუროკის ჯიშების
ღორებით არის წარმოდგენილი.

კომპლექსი ცხოველების მოშენების დარგში უახლესი ევროპული
ტექნოლოგიების შესაბამისად აშენდა ეკოლოგიურად სუფთა, მთიან
ზონაში, ქალაქ ბოლნისის მახლობლად.

- ში მოშენებული ღორების საბეკონე ჯიშს მჭლე ხორცის
მაღალი შემცველობა და კანქვეშა შპიკის თხელი ფენა გააჩნია,
რომლის წყალობით ხორცის გამოსავლიანობა ჩვენი ნაკლავიდან
სხვა ჯიშებთან შედარებით 2,5%-ით მაღალია.
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- ში ესპანური, დანიური და ლიტვური წარმოების
თანამედროვე მოწყობილობები გამოიყენება.
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უკრაინის აგრარულ ჰოლდინგ
- ში შედის, რომელიც
უკრაინაში კომბინირებული საკვების წარმოებისა და ღორების
მოშენების ლიდერია.
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ლანდრასი

დიუროკი – წითელი ფერის
ღორების ჯიშია, გამოყვანილია
აშშ-ში მე-19 საუკუნის ბოლოს.
თავდაპირველად დიუროკი
ქონის წარმოებისთვის იყო
გათვლილი, მაგრამ გარკვეული
დროს შემდეგ, ხორცზე
გაზრდილი მოთხოვნის
შესაბამისად, სახორცე ჯიშად
იქცა. ამჟამად დიუროკის ჯიშის
მოშენება მთელ მსოფლიოში
წარმოებს.

ჩვენ თავი მოვუყარეთ
ღორების საუკეთესო ჯიშებს
მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყნიდან - აშშ-დან,
დანიიდან, ჩინეთიდან და ა. შ.
ლანდრასი - ღორის
სპეციალიზირებული საბეკონე
ჯიშია. გამოყვანილია დანიაში
მე-20 საუკუნის დასაწყისში
ადგილობრივი,
გაუმჯობესებული,
ყურდაშვებული ღორების
ინგლისურ ჯიშებთან,
ძირითადად იორქშირის
ჯიშებთან შეჯვარებით.
ლანდრასის ჯიშის ღორები
განეკუთვნება ღორების საბეკონე
სახეობას მჭლე ხორცის
მომეტებული შემცველობით.

იორქშირი

იორქშირი - სახორცე-საქონე
ჯიშია, გამოყვანილია მე-19
საუკუნეში, პორტუგალიური
ტახებისა და ჩინური ღორების
შეჯვარების შედეგად.
აღნიშნული სახეობის
დედაღორს 16-მდე გოჭის დაყრა
შეუძლია. ისინი მალე
იზრდებიან და სწრაფად
იკრებენ წონას. თავისი
პროდუქტიული თვისებების
წყალობით იორქშირის ჯიშმა
პოპულარობა მთელ
მსოფლიოში მოიპოვა.

ხორცის შესანიშნავი გემო მიიღწევა ნატურალური, პროტეინების
მაღალი შემცველობის მქონე კომბინირებული საკვების
წყალობით.
გოჭების საკვებად ჩვენ ვიყენებთ უკრაინაში, კომბინირებული
საკვების საკუთარ ქარხნებში წარმოებულ კომბინირებულ
საკვებს;
საკვების შემადგენლობაში შედის მხოლოდ ნატურალური
კომპონენტები: ხორბალი, სიმინდი, ქერი, ბარდა, სოიოსა და
მზესუმზირის გადამუშავებული პროდუქტები, ვიტამინები,
ამინომჟავები, მიკროელემენტები და ა. შ.;
ნედლეულის დიდი ნაწილი ჩვენ საკუთარ მინდვრეზე მოგვყავს.
მთელი
შესასყიდი
მარცვლეული
და
ინგრედიენტი
ორსაფეხურიან
ლაბორატორიულ
კონტროლს
გადის:
სახელმწიფო ლაბორატორიასა და წარმოების ლაბორატორიაში.

დიუროკი

კომბინირებული საკვები საქართველოში უმოკლეს დროში,
წარმოებიდან რამდენიმე დღეში იგზავნება;
კვების პროფესიონალური, მრავალდონიანი სისტემა, რომელსაც
მეღორეობის კომპლექსში იყენებენ, საშუალებას გვაძლევს
ვაწარმოოთ მაღალი ხარისხის ხორცი ქონის დაბალი შრით და
შესანიშნავი გემოვნური მახასიათებლებით.

ABD GEORGIA

ცხოველების მოშენება
წარმოებს ევროპული
სტანდარტებისა და
უმაღლესი სანიტარული
ნორმების შესაბამისად
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- ს მეღორეობის კომპლექსი დაპროექტებულია
ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით, რის შედეგადაც
ღორები შესაბამის სანიტარულ-ჰიგიენურ და ფიზიოლოგიურ
პირობებში არიან, რაც მათ სიჯანსაღესა და ხორცის ხარისხზე
დადებითად აისახება;
მოშენებისა და დაკვლის პროცესს ვეტერინარები აკონტროლებენ,
როგორც ადგილზე, ისე კომპიუტერული ტექნოლოგიების
(პროგრამა - AgroSoft (დანია) მეშვეობით;
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აქტიური სანაშენო სამუშაო, რომელსაც
დანიურ კომპანია
Breеders-თან ატარებს, განაყოფიერებისა და მრავალნაყოფიერების
მაღალ მაჩვენებლებს უზრუნველყოფს.

თანამედროვე სასაკლაო
ჩვენი საწარმოს სასაკლაო საქართველოს სამ
საუკეთესო სასაკლაოთა რიცხვში შედის
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და მაღალი
სტანდარტების პარამეტრებით
დამუშავების საამქროში საკლავის დანაწილებისთვის ჩვენ
ევროპულ დანადგარებს ვიყენებთ.
ტექნოლოგიები, რომლებსაც ჩვენი მეღორეობის კომპლექსში
ვიყენებთ, კერძოდ:
ჩამოსხმული იატაკი ათწლიანი გარანტიით,
ცხოველების მოვლის სისტემა,
დეზინფექციისა და სანიტარიის სისტემა - ყოფილ საბჭოთა
საწარმოებში არსად შეგხვდებათ.
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ჩვენ ქარხნებთან,
ბაზრებთან, მაღაზიებთან
და რესტორნებთან
ვთანამშრომლობთ და მათ
არა მხოლოდ გემრიელი
ხორცით უზრუნველვყოფთ,
არამედ თითოეულ
კლიენტს მომსახურების
შესანიშნავ სერვისს
ვთავაზობთ!

პროდუქცია სარეალიზაციოდ გამოგვაქვს ცოცხალი წონით,
ნაკლავისა და ნახევრად ნაკლავის, დამუშავებული და გაყინული
ხორცის სახით - ისე, როგორც ეს მომხმარებლისთვის არის
მოსახერხებელი.
შეგვიძლია შემოგთავაზოთ როგორც საბეკონე ნაკლავი 70-80 კგ.
წონით, ასევე უფრო ქონიანიც, 100 კგ. და მეტი წონით.

დაკვლის შემდეგ ნაკლავს წინასწარი გაგრილების კამერებში
ათავსებენ, სადაც ხორცი ოპტიმალური გემოს მისაღებად 12 საათის
განმავლობაში მწიფდება. იმპორტული (გაყინული) ხორცისაგან
განსხვავებით, ჩვენი პროდუქცია მომხმარებელს გაგრილებული
სახით მიეწოდება და ყველა სასარგებლო თვისებას ინარჩუნებს.
დამუშავების თანამედროვე საამქრო ნაკლავის დანაწილებისა და
მისი ცალკეული ნაწილების (კისერი, ბეჭი, ბარკალი, ბეკონი და ა.შ.)
შეთავაზების საშუალებას იძლევა.
ავტომობილ-რეფრეჟერატორების საკუთარი პარკის საშუალებით
ხორცი მომხმარებლებს შენახვის ტემპერატურის დარღვევის გარეშე
მიეწოდება.
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ღორის ხორცი ABD Georgia - გან
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ჩვენ მიერ წარმოებული ხორცი უკეთესია, რადგან
ჩვენი გოჭები ინტენსიურად იკვებებიან.
გოჭებს კომბინირებული საკვებით ვკვებავთ, რომელიც უკრაინაში
ხორბლის, სიმინდის, ქერის, პარკოსნებისა და სხვა ნატურალური
ინგრედიენტებისგან მზადდება. ნედლეულის დიდი ნაწილი
საკუთარ მინდვრებზე მოგვყავს. მთელი შესასყიდი მარცვლეული
და ინგრედიენტი ორსაფეხურიან ლაბორატორიულ კონტროლს
გადის: სახელმწიფო ლაბორატორიასა და წარმოების
ლაბორატორიაში.
საკვების ბუნებრიობისა და მაღალი ნოყიერების წყალობით ჩვენ მიერ
წარმოებული ხორცი გემრიელი და ცვრიანია.

ხორცი
ABD Georgia-საგან

ჩვენ ვიყენებთ პროტეინის
მაღალი დონის შემცველ
საკვებს, რომლის
შემადგენლობაში შედის:
ხორბალი, სიმინდი, სოიოსა
და მზესუმზირის
გადამუშავების შედეგად
მიღებული პროდუქტები,
ასევე ვიტამინები,
მინერალები და
მიკროელემენტები.
გოჭების ფიზიოლოგიური
განვითარების თითოეულ
ეტაპზე შესაბამისი საკვები
გამოიყენება, რომლის
შემადგენლობა და
ნოყიერება ღორის
მაქსიმალურ ბუნებრივ
ზრდასა და სიჯანსაღეს
უზრუნველყოფს.

გაყინული ხორცი
ბრაზილიიდან,
კანადიდან, ახალი
ზელანდიიდან და ა.შ.

ხშირად უცხოური
კომპანიები ხორცის დაბალ
ღირებულებას
ანტიბიოტიკებისა და
ზრდის სტიმულატორების
აქტიური გამოყენების
ხარჯზე აღწევენ. ეს
ზეგავლენას ახდენს არა
მარტო ხორცის გემოზე,
არამედ იმ ადამიანების
ჯანმრთელობაზეც,
რომლებიც ასეთ ხორცს
მოიხმარენ.

შინაური ღორის
ხორცი

სოფლის ღორი, როგორც
წესი, განურჩევლად
იკვებება: სადილის
ნარჩენი, ნაგავი, საუკეთესო
შემთხვევაში - იაფფასიანი
საკვები. ეს კი იმას იწვევს,
რომ შინაური ცხოველების
ხორცი ხშირად
ინფიცირებულია და
მოხმარებისთვის საშიში.

ABD GEORGIA
ჩვენ მიერ წარმოებული ხორცი უკეთესია, იმიტომ
რომ ის ახალია

ABD Georgia

- ს ხორცი წარმოებულია თბილისიდან ერთი საათის
სავალზე, ბოლნისის მახლობლად, საქართველოს ეკოლოგიურად
სუფთა რაიონში. ღორებს დასაკლავად ერთი დღე-ღამით ადრე
ვამზადებთ. საკლავი შეკვეთის დღესვე, საღამოხანს, იკვლება და
მუშავდება. შემდეგ, დახლოებით 12 საათის განმავლობაში
ცივდება, რათა დილით ჩვენივე სპეციალური მანქანებით შემკვეთს
გაგრილებული და მაქსიმალურად ახალი ხორცი მივაწოდოთ. ჩვენ
მიერ წარმოებული ხორცის სიახლე საათობრივად მოწმდება.

ხორცი
ABD Georgia-საგან

ბაზრის ან მაღაზიის
დახლზე ჩვენ მიერ
წარმოებული ხორცი
შეკვეთიდან მეორე დღეს,
დილით ხვდება,
გაგრილებული და
იმგვარად დამუშავებული,
როგორც ეს თქვენ
მოგესურვებათ. მიწოდება
მანქანა-რეფრეჟერატორები
ს საშუალებით
ხორციელდება, ამიტომ
პროდუქცია ყოველთვის
ახალია.

გაყინული ხორცი
ბრაზილიიდან,
კანადიდან, ახალი
ზელანდიიდან და ა.შ.

გაყინული ხორცი
პლანეტის მეორე მხარეს
არის წარმოებული და
საქართველოში, როგორც
წესი, რამდენიმე თვეში
ჩამოდის. პირდაპირი
სვლით ბრაზილიიდან
საქართველომდე
დაახლოებით 11 300 კმ.-ია,
არგენტინიდან - 14 000 კმ.,
ახალი ზელანდიიდან - 16
000 კმ. ასეთი ხანგრძლივი
შენახვის პირობებში ხორცი
საგრძნობლად კარგავს
გემოვნურ თვისებებს.

შინაური ღორის
ხორცი

სოფლის ღორის ხორცი
დაკვლის შემდეგ არ
ცივდება და ბაზრებზე
ჩვეულებრივი
ტრანსპორტით ხვდება.
ასეთი ხორცი მოუწყობელ
სათავსოებში მუშავდება,
სანიტარულ-ჰიგიენური
ნორმების დაცვის გარეშე.
ახალდაკლული
(გაუგრილებელი) ღორის
ხორცი ტემპერატურისადმი
მგრძნობიარე ხდება:
ტემპერატურული რეჟიმის
დაუცველობის
შემთხვევაში მყრალი სუნი
იგრძნობა.

ექსპერტის ციტატა:
„გაყინული ხორცის ხანგრძლივად შენახვისას (2-4 თვეზე მეტი)
შემთხვევაში ადგილი აქვს ისეთი თავისუფალი ამინომჟავების
დაშლას (შეერთებას), როგორებიცაა: გლუტამინის მჟავა, ტრეონინი,
ვალინი, ჰისტიდინი, ალანინი და სხვა, რომლებიც მოხარშული
ხორცის გემოსა და არომატის წარმოქმნაში მონაწილეობენ, ამიტომ
გაყინული
ხორცის
ხანგრძლივად
შენახვის
შემდეგ
იგი
მომწიფებული ხორცისთვის დამახასიათებელ გემოს კარგავს“.
ვადიმ პოზნიშევი, „ხორცის კლუბის“ მთავარი ტექნოლოგი

ABD GEORGIA
ჩვენი ხორცი უკეთესია, იმიტომ რომ ის უფრო
გემრიელია

ABD Georgia

- იმისთვის, რომ ხორცი კარგად მომზადდეს (შეიწვას),
ჰქონდეს არომატული და გაჯერებული გემო, იგი გაყიდვამდე
სპეციალურად უნდა იყოს გაგრილებული და გამოყვანილი
ფიქსირებული ტემპერატურისა (+4С) და მაცივარში არსებული
ტენიანობის პირობებში. ამ პროცესს მომწიფება ეწოდება. ხორცში
ფერმენტაციის ბუნებრივი ქიმიური რეაქცია მიმდინარეობს,
რომლის შედეგად კუნთის ბოჭკოები უფრო რბილდება, ხოლო
თვით ხორცის ნაჭერი ნაზი და ცვრიანი ხდება. ჩვენი კომპანია
საქართველოში ერთადერთი მსხვილი კომპანიაა, რომელიც ხორცის
დამუშავების სწორედ ამგვარ მეთოდს იყენებს.

ხორცი
ABD Georgia-საგან

ჩვენ კლიენტებს
ყოველთვის
გაგრილებულ და
მომწიფებულ ხორცს
ვაწვდით. ის კარგად
იბრაწება ცეცხლზე,
იოლად მზადდება,
საკუთარ წვენს
ინარჩუნებს. ასეთი
ღორის ხორცი კარგად
იკბიჩება. მას ახალი
ხორცისთვის
დამახასიათებელი
საუკეთესო გემო და
თვისებები გააჩნია.

გაყინული ხორცი
ბრაზილიიდან,
კანადიდან, ახალი
ზელანდიიდან და ა.შ.

გაყინული ხორცის გემო
გაგრილებულთან
შედარებით ბევრად
უარესია. გაყინვისას
ხორცი გამომშრალი და
გამოფიტული ხდება. ის
უსიამოვნო სუნსა და
გემოს იძენს, ზოგჯერ
მწარდება, ქონი კი
სიმჟავეს დაიკრავს.

შინაური ღორის
ხორცი

სოფლის ღორის ხორცი
მაშინვე დახლზე
ხვდება. ის არ
გრილდება და
მომწიფების პროცესიც
არ წარმოებს. ასეთი
ხორცი ხშირად უხეშია,
არ ინარჩუნებს ფორმას
და ცუდად მზადდება.

ექსპერტის ციტატა:
„ის ხორცი, რომელიც ცხოველის დაკვლის შემდეგ მაშინვე
გამოიყენება, კულინარული დამუშავებისთვის ნაკლებად ვარგისად
არის მიჩნეული. მოუმწიფებელი ხორცი სითბური
დამუშავების შემდეგ უხეშია. მისი ბულიონი ნაკლებად
კონცენტრირებულია. ნაკლავის დაყოვნებისას ხორცი მომწიფდება,
რაც ხელს უწყობს მისი ხარისხის გაუმჯობესებას როგორც
კულინარიისთვის განკუთვნილი ნახევარფაბრიკატის, ასევე ხორცის
ნაწარმის წარმოებისთვის განკუთვნილი ნედლეულის სახით“.
„პროდექსპოს“ ინფორმაცია, 2004 წ.

ABD GEORGIA
ჩვენი ხორცი უკეთესია, იმიტომ რომ ის მეტია
ჩვენ ვაშენებთ ლანდრასის, დიუროკის და იორქშირის საბეკონე
ჯიშის ღორებს. მათი ხორცი შინაური სოფლის ღორებთან
შედარებით უფრო მჭლეა, ნაკლებად ცხიმიანი. გარდა ამისა,
აღნიშნული სახეობებში მეტია დელიკატესური ხორცი: ზურგიელი,
კისერი, ბარკლისა და გავის ნაწილი და ბეჭი. მაგალითისთვის, თუ
ჩვეულებრივი ღორის ხორცის კისრის ნაჭერი დაახლოებით 900
გრამს იწონის, ჯიშიან ღორებში ის 1,5 კგ.-მდე აღწევს.

როდესაც
ABD Georgiaსგან ღორის

ხორცს ყიდულობთ,
თქვენ ღებულობთ
5-10%-ით მეტ ხორცს,
ვიდრე გაყინული
ხორცის ყიდვისას, ან
2-5%-ით მეტს ხორცს,
ვიდრე შინაური ღორის
ხორცის შეძენის დროს.
გარდა ამისა, ჩვენ მიერ
წარმოებული საბეკონე
ჯიშები მალეზრდადია,
მათი ხორცი უფრო
ნაზია და ცვრიანი. ა.

გაყინული ხორცი
ბრაზილიიდან,
კანადიდან, ახალი
ზელანდიიდან და ა.შ.

გაყინული ხორცი
ხშირად
მარილხსნარებით არის
ინიექცირებული.
ხორცის ნაჭერი
მარილებითა და წყლით
არის გაჟღენთილი.
ამგვარად, ხორცის წონა
5-10%-მდე იზრდება.
გარდა ამისა,
დეფროსტაციის
(გალღობის) დროს
ხორცი წვენის 5-11%-ს
კარგავს (შენახვის
პირობებიდან და
გალღობის ხერხიდან
გამომდინარე). თქვენ
იხდით ერთი
კილოგრამის საფასურს,
მაგრამ მხოლოდ 900
გრამი ხორცი გრჩებათ.
ჩვენს საწარმოში ასე არ
ხდება. .

შინაური ღორის
ხორცი

სოფლის ღორში ქონი
2-5%-ით მეტია, ვიდრე
იმ საბეკონე ჯიშებში,
რომელიც ABD Georgia-ს
გამოჰყავს.

ექსპერტის აზრი:
„როცა შებოლილ ნაწარმს საბეკონე ჯიშების ახალგაზრდა
ხორცისგან ამზადებთ, „ძველი მერქანი“ არ გვხვდება. (თუ ეს ბებერი
ღორის ხორცია, გამოკვეთილია ძარღვების, მყესების სიმაგრე და
შემაერთებელი ქსოვილის შრეები). ხოლო თუ ღორის ხორცი
ახალგაზრდაა, ის თანაბრად რბილია. იქედან გამომდინარე, რომ
ლანდრასის ჯიშის ღორი მალეზრდადია და ცოტას მოძრაობს, მისი
კუნთები ნაზია და მიღებული ხორცი უკეთ გამოიყურება (ეს
მნიშვნელოვანია შებოლილი ნაწარმის მომზადებისას)“.
ხორცის გადამამუშავებელი კომპლექს „კომპასის“ დირექტორი
ლ. ა. ლიუტოვი; დონეცკი, უკრაინა
2014 წელი

ABD GEORGIA
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/ნაკრები

/ფეხი
/ფეხი უძვლოდ
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/წელის ნაჭერი,
ძვლით

/ისერი უძვლოდ

/მუცლის
ნაწილი
/ბეჭი
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ნაწილი
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ანაჭერი, სუკი

ABD GEORGIA

ძეხვეული და ხორცის დელიკატესები

ABD GEORGIA

სხვა კომპანიებისაგან განსხვავებით, რომლებიც
წარმოების
გაიაფების მიზნით მცენარეულ ცხიმებსა და ცილებს იყენებენ, ჩვენი
ძეხვი 100%-ით ხორცისაგან შედგება.

ჩვენი ძეხვი ახალი და გემრიელი ღორის ხორცისაგან
მზადდება.

DELICIA ძეხვი და შებოლილი ნაწარმი ახალი ქართული
ხორციდან ჩვენი ძეხვი ხორცისგან არის
დამზადებული , 100%.

Delicia -ს ძეხვს კომპანია ABD Georgia აწარმოებს, რომელიც

საქართველოში უმსხვილესი მეღორეობის კომპლექსის მფლობელია.
Delicia-ს ყველა ძეხვი საკუთარი ღორის ხორცისგან მზადდება,
რომლის მოშენება საქართველოს ეკოლოგიურად სუფთა მხარეში,
ბოლნისის რაიონში, წარმოებს.
საკუთარ რეცეპტებში ჩვენ მხოლოდ მაღალი ხარისხის ღორის ხორცს
ვიყენებთ. წარმოების გაიაფების მიზნით სხვა კომპანიები უფრო
იაფფასიან ხორცს (კამეჩის, ვირის და სხვა), ასევე დაბალი
ღირებულების ნაკლავის ნაწილებს (ფარშად გატარებულ ხრტილებს,
ყურებს, ტყავს და ა. შ.) იყენებენ, რასაც თქვენ საკუთარი ნებით
არასოდეს მიირთმევდით.
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საქართველოში ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც ძეხვს
ქართული გაგრილებული ხორცისგან აწარმოებს. სხვა საწარმოები
გაყინულ, იმპორტულ ხორცს იყენებენ.
გაყინულისაგან განსხვავებით, გაგრილებული ღორის ხორცი ახალი,
ნატურალური ხორცის გემოსა და ყველა სხვა თვისებას ინარჩუნებს.
იმისთვის, რომ ძეხვი გემრიელი იყოს, სპეციალურ დანამატებსა და
სანელებლებს ვიყენებთ. შედეგად, ჩვენ მიერ წარმოებული ძეხვი
უგემრიელესია.
გაგრილებული ხორცი, გაყინულისაგან განსხვავებით, ნატურალურ
გემოს ინარჩუნებს. ხორცის 2 თვეზე დიდხანს შენახვის შემთხვევაში
იშლება ისეთი თავისუფალი ამინომჟავები, როგორებიცაა:
გლუტამინის მჟავა, ტრეონინი, ვალინი, ჰისტიდინი, ალანინი. ამ
დროს ხორცი ახალი და ჯანსაღი ხორცისთვის დამახასიათებელ
გემოს კარგავს.

ექსპერტის აზრი:

ექსპერტის აზრი:
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ჩვენ მიერ დამზადებული ხორცის დელიკატესები
ნატურალურად არის შებოლილი

Delicia

- ს ხორცის დელიკატესები გერმანული დანადგარების
(Fessmann) გამოყენებით იწარმოება. იმ დროს, როდესაც
კომპანიების უმრავლესობა თხევად კვამლს იყენებს, ჩვენი
პროდუქცია ნატურალურ ნახერხზე იბოლება.

ჩვენი ძეხვი ნატურალურია

ABD Georgia

ძეხვის წარმოებისას
არ იყენებს კონსერვანტებს, ამიტომ
ჩვენი პროდუქციის შენახვის ვადა, სხვა მწარმოებლებისაგან
განსხვავებით, რამდენიმე თვის ნაცვლად, 72 საათიდან 10
დღე-ღამემდე მერყეობს.
ჩვენი ძეხვი ნატურალურ გარსში (და არა ხელოვნურში) იწარმოება
და იყიდება, რაც მას უფრო მადისაღმძვრელსა და არომატულს
ხდის. სხვა მწარმოებლისაგან განსხვავებით, ჩვენ არ გვჭირდება
გარსს მიღმა ძეხვის ფერის ან მასში ქონის შემცველობის დამალვა,
რადგან ის 100%-ით ხორცისაგან არის დამზადებული.

Delicia - ს სამოყვარულო ძეხვისა და იმპორტული
ძეხვის შედარებისთვის
სამოყვარულო, მოხარშული
ღორის ხორცის ძეხვი Delicia
სახსტანდარტი 23 670-79
შემადგენლობა: უცხიმო
ღორის ხორცი, ხერხემლის
შპიკი, მარილი, ნატრიუმის
ნიტრიტი, შავი პილპილი,
ჯავზი, ფოსფატები.

ჩვეულებრივი მოხარშული
ძეხვი - „სამოყვარულო“
ინგრედიენტები: ღორის
ხორცის ბეკონი, სასმელი
წყალი, კარტოფილის
სახამებელი, კარტოფილის
სახამებელი, სოდიუმის
ნიტრიტი, მარილი, დამცავი
საშუალება: E250, დამცავი
საშუალება: E330; შავი ღვინო,
დექსტოზი, საღებავი: E120,
სტაბილიზატორები: E300,
სუნელები, სანელებლის
ექსტრაქტი, შემასქელებელი:
E466, რძის ცილა, ლაქტოზა.

ყველა დელიკატესი საბეკონე ჯიშების მაღალი ხარისხის ღორის
ხორცისაგან მზადდება. შედეგად, შებოლილი ნაწარმი ნაზი
გამოდის, მასში არ არის უხეში მყესები და შემაერთებელი
ქსოვილის
შრეები,
რაც
გაყინული
ღორის
ხორცისაგან
დამზადებულ დელიკატესებს ახასიათებს.
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