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DEA R COLLEAGUES,
Miratorg is a recognized leader in the Russian meat market.
We are proud that we have been supplying our customers
with the widest range of products for over 20 years, working
up to the highest international production and service
standards.
Quality beef by Miratorg is a real breakthrough in the
meat market. It is a completely new product based on the
most advanced technologies of beef cattle breeding, full-cycle
from-field-to-fork production unprecedented in its scale,
and most importantly, the highest quality for which we are
responsible to you.
Aberdeen-Angus is the world’s most popular breed of
beef cattle now produced in Russia. We have invested all our
experience and knowledge in this project to produce meat
that is not only unique by its taste and consumer qualities,
but is also meeting your requirements — thorough biosecurity
control, stock reared and fattened on organic feed only,
with no stimulants or hormones, high-tech processing,
making it possible to produce the widest range of cuts in the
market, convenient packaging, and flexible logistics system
throughout Russia.
We do our best to ensure the highest quality of our
Angus Beef, and let your customers have a real pleasure from
the unique world-class Russian product.
Our mission is quality without compromise.
Join us!

.أيها الزمالء اآلع زاء
 هي شركة را ٔي دة عالمي ا ً في سوق اللحوم- إن شركة مي راتورغ الصناعية الزراعية
 نعمل على تزود،ً حيث إننا نفتخر ب أننا و على مدار عشرين عام ا،الروسية
 التي قد تم إنتاجها ضمن آعلى معايير،عمالئنا بكميات كبيرة من منتجاتنا
.الجودة العالمية
 حيث إن-  هي لحوم ذات جودة عالية،إن اللحوم البقرية من شركة مي راتورغ
 وبفضل التكنولوجيا الحديثة،لحومنا هي منتج جديد في أسواق اللحوم البقرية
. فإننا نوفر للمستهلك منتجات طبيعية ذات جودة عالية المثيل لها،إلنتاج اللحوم
،  هي الساللة البقرية االكثر شعبية في العالم، انجوس- إن ساللة بقر أبردين
.التي أصبحت اآلن تنتج في روسيا
 لكي نقدم،لقد وضعنا في هذا المشروع كل خب راتنا في مجال إنتاج اللحوم البقرية
 ذو طعم لذيذ و جودة عالية تلبي تطلعات المستهلك بشكل،للمستهلك منتج فريد
.كامل
 فإننا نقوم بتغذية األبقار بعلف،للحصول على منتج طبيعي و بهذه الجودة
 و لكي نوفر للمستهلك خيارات عديدة،طبيعي خالي من الهرمونات و المنشطات
، فقد اعددنا خطوط إنتاج حديثة و متكاملة،و متنوعة من قطع اللحوم البقرية
 ولكي يتمتع المستهلك بمنتجاتنا طازجة،باإلضافة إلى خطوط التعبئة السريعة
 فقد قمنا بتطوير شبكات نقل حديثة تغطي السوق الروسي،و بشكل يومي
.بالكامل
، انجوس- إننا نبذل قصار جهدنا لنقدم أعلى مستويات الجودة للحوم بقر أبردين
.لكي يستطيع المستهلك التمتع بمنتج روسي فريد من نوعه على مستوى العالم
.شعارنا الجودة دون أي تنازالت
!انضموا إلينا اآلن
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الفهرس

لحم الرقبة ش رائح وقطع

٤٠

مشروع اللحوم البقرية(( أنغس بالك مي راتورغ ))

الكتف Blade ,عضلة الكتف ,لحم الكتف بدون عظم

٤٢

ماتحتاج لمعرفته عن لحومنا البقرية

١٠

لحم الصدر البقري

٤٤

ما المقصود بتعتيق اللحم

١٤

لحم القفص الصدري

٤٦

اللحم المبرد و المجمد

١٨

الحجاب الحاجز الخارجي الرقيق و السميك

٤٨

طرق التقطيع

٢٢

 Flank Steakقطع اللحم المغطي للضلع و ال ُم غطى بطبقة دهن رقيقة

٥٠

 Ribeyeش رائح ريباي  /لحم االط راف السميك مع العظم

٢٤

لحم الساق باالضافة لش رائح الروست بيف و البيكانا و الرومب

٥٢

قطعة لحم سميكة بدون العظم

٢٦

الجزء الخارجي من القطع الخلفي دون العظام العضلة الدائرية

٥٤

ش رائح اللحم ريباي

٢٨

 Topsideالجزء االداخلي من القطع الخلفي دون العظام

٥٦

 Shortloinشورتلوين (احد انواع الش رائح )

٣٠

لحم الخاصرة

٥٨

ش رائح شورتلوين

٣٢

 Shin/Shankلحم الساق السفلي

٦٠

قطع لحم نحيف بدون عظم ستريبليون

٣٤

االحشاء

٦٢

 Striploinش رائح

٣٦

 Tenderloinالقطع

٣٨

Chilled
product

منتج ُم ب رّد

Frozen
product

منتج مجمد

200 Grain
Finished Fed

تغذية بالحبوب
على مدى ٢٠٠
يوم.

No Use
of Hormones
for Growth

منتج خالي من
الهرمونات و
المنشطات.

No GMO
grown feeds

منتج غير معدل
وراثي اً.

٨

Halal
product

منتج حالل
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Aberdeen-Angus are kept
in a totally stress-free
environment, closely
resembling their natural
existense.

لقد وفرنا آلبقار ساللة انجوس
،ظروف معيشتها الطبيعية
.بعيداً عن أي إجها ٍد لها
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”“MIRATORG BLACK ANGUS
PROJECT
مشروع شركة مي راتورغ ،إلنتاج اللحوم البقرية من
ساللة (انجوس -بالك)
مشروع شركة مي راتورغ ،إلنتاج اللحوم البقرية من ساللة
(انجوس -بالك)
إن شركة مي راتورغ قد أنشأت و طورت أكبر معامل إنتاج
اللحوم البقرية ذات الجودة العالية في العالم ،في منطقة
بريانسك ،حيث طورت الشركة سلسلة كاملة من خط وات
اإلنتاج ،حيث يبدأ العمل من الحقول المزروعة بحبوب
عالية الجودة ،ثم يليها مرحلة حصاد الحقول و نقلها إلى
المعامل ذات التقنية العالية ،التي تقوم بفحص الحبوب
بشكل دقيق و من ثم تقديمها للم واشي ،و الخطوة التالي
تكون بذبح الم واشي.

Miratorg has developed the largest highquality beef production in the world located
in the Bryansk region. Vertically integrated
business model includes the entire chain of
producing beef: from improved pastures and
fields for producing grain to high-tech Beef
”plant. Quality control “from field to fork
ensures that consumers will have the best
product at the market.

حيث إن مفهوم عمل شركة مي راتورغ هو (من الحقل إلى
مائدة المستهلك) ،مما يضمن للمستهلك الحصول على
منتج فاخر و عالي الجودة.

400.000

100.000

350.000

47

300.000

A high-tech beef
plant with a 400.000
heads per year
capacity.

Two feedlots for
simultaneous
livestock
management of
100.000 animals.

A herd of 350.000
Aberdeen Angus
breed, 140.000 of
which is maternal
herd.

47 high-tech farms
with state of the art
machinery.

300.000 hectares
of fenced pastures
planted with
perennial grasses,
and ploughed fields
with crops.

مذابح ذات تقنية عالية
قادرة على استيعاب
٤٠٠ألف رأس سنوي ا ً

حظيرتين للمرعى
بمساحة كبيرة كل واحدة
منها بمقدرة استيعاب
١٠٠ألف قطيع

٣٥٠ألف قطيع بقر
من ساللة أنغس بالك ,
١٤٠ألف منهم أنثى

٤٧مزرعة عالية التقنية

 ٣٠٠،٠٠٠هكتار من
الم راعي المزروعة
بالحشائش المعمرة و
المسيجة ،و الصالحة
لزراعة الحبوب.
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We have the largest cowherd of Aberdeen-Angus
cattle in the world and control the animals from
conception through retail distribution. Our
company completely manages the genetics, feed
production, feeding, health and vaccination of
the cattle.

 حيث نقوم, لدينا أكبر عدد من قطيع أبقار ساللة أنجوس في العالم
من لحظة الحمل إلى لحظة، بفحص ومتابعة كل قطيع على حدة
.وصول المنتج للمستهلك
شركتنا تدير بشكل كامل م راحل تكاثر الماشية و التغذية و إنتاج
.األعالف و م راقبة صحة الماشية و تطعيمها
.ًمنتجاتنا خالية من هرمونات النمو و األعالف المعدلة وراثي ا

We use neither growth hormones nor genetically
modified feed.

 باالضافة إلى،كل هذا يسمح لنا بتقديم آعلى مستويات الخدمة
.منتجات اللحوم عالية الجودة

All these ensure that we provide our customers
with the best level of service and high quality
products.

 كما اننا حصلنا،شركتنا معتمدة و مسجلة في منظمات عالمية
SGS  وشهادات عديدة من شركات,)على شهادة (منتج حالل
. وكذلك من شركة مكدونالدز،العالمية

Our company is certifed by International Center
of Halal standartization, certification,
SGS-International Certification Servieces GmbH
and MC Donald's supplier standard.

 م يتم تحديد إنتاج لحوم البقر الرخامية من شركة2015 منذ عام
Certified Angus مي راتورغ و أيضا تحت العالمة التجارية
® Beef

Since 2015 Miratorg is authorized to produce
it’s selected marbled beef under Certified Angus
Beef ® brand.

International Center
for Halal
standartization and
certification

حاصل على شهادة حالل من
.المركز الدولي لشهادات الحالل

WHY
ABERDEEN
ANGUS

لماذا ساللة أنغس

No GMO grown feeds

غير معدل وراثيا

No Use of Hormones
for Growth

خالي من الهرمونات
والمنشطات

The Aberdeen Angus breed of Scottish
origin is the most popular beef strain in
the world. Aberdeen Angus are renowned
as beef cattle that have excellent
characteristics. The animals are perfectly
adapted to the Russian climate and
live outdoors all the year round easily,
surviving even the most severe frosts. The
Aberdeen Angus have thin bones, only
15 to 18% of the carcass weight, which
guarantees a high yield of meat; while
the fat in the muscle fibres gives the beef
special tenderness, great nutritional value
and an unforgettable taste.

Certified Angus Beef ®

® Certified Angus Beef

ساللة أبردين أنجس االسكتلندية األصل – هي إحدى
 حيث إن هذا،سالالت البقر اآلكثر شعبية في العالم
 كما أن،النوع من البقر يتغذى و يسمن بشكل سريع
هذا النوع من الماشية يتمتع بقدرة كبيرة على التكيف
 الطبقة،في المناخ الروسي و في اله واء الطلق
١٨-١٥٪  حيث تشكل،العظمية لديها غير سميكة
 مما يعني أن نسبة اللحم،من الوزن العام للماشية
 كما أن طبقة الدهون في العضالت تُ كسب،كبيرة
.اللحم ليونة و لذة و طعم ال يُنسى
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WHAT YOU NEED
TO KNOW ABOUT OUR BEEF
ما تحتاج لمعرفته عن لحومنا البقرية

GRAIN
FEEDING

التغذية بالحبوب

The grain feeding includes not only herbs,
but also grain food. For up to 4–6 months
the newborn calves remain with the cows
on milk feeding. The grown bull-calves and
cow-calves 12 to 15 months old continue
to grow in the wild on eco-friendly
pastures with perennial grasses and clean
water; this way the meat gets its taste and
mineral value. Upon turning one year old
and having gained 350 kg of weight, the
Aberdeen Angus are sent to the feedlot,
where they gain another 200 kg within
200 days due to nutritionally rich grain
food. Miratorg uses only in-house grown
raw materials for grain feeding — corn.
A nourishing diet, rest and minimal
physical activity form a special “marbling
of meat” — a low-melting layer of fat in
the muscle tissue that gives the beef its
tenderness and a unique flavour.

ً  ولكن آيض ا،إن تغذية األبقار تتم ليس فقط باآلعشاب
 شهور يتغذى الصغار٦-٤  حيث أنه من سن،بالحبوب
 شه راً يتم تربية الماشية في١٥-١٢  ومن سن،بالحليب
 حيث الحشائش الخض راء و الهواء،الظروف الطبيعية
 و ذلك في الم زارع و الحظائر،النقي و المادء النظيف
 مما يعطي اللحم،المجهزة بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة
 و عندما تبلغ،مذاقه المميز و يغنيه بالقيم الغذائية الثمينة
 كغ يتم٣٥٠ الماشية عمر سنة و تكسب من الوزن مايقارب
ً  التي تكسب فيها الماشية وزن ا،إرسالها إلى حظائر التسمين
،ً يوم ا٢٠٠  كغ بغضون٢٠٠ إضافي ا ً بمعدل
و هذا يتم بسبب التغذية بواسطة الحبوب الصحية ذات
القيمة الغذائية العالية التي تنتجها شركة مي راتورغ من
.حبوب الذرة
ً و بفضل الحد من نشاط الماشية و إعطائها قسط ا ً كافي ا
 كما، فإننا نحصل على طبقة رخامية من اللحم،من ال راحة
،نحصل على طبقة منخفضة الدهون في األنسجة العضلية
.مما يكسب اللحم طعم ا ً اليضاهى
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The beef gets its unique taste and tenderness not just
because of the properly selected breeds of cattle, but
also because of the diet and regime of the livestock
management.

 ليس فقط بفضل،إن لحوم البقر يصبح لذيذ و ذو مذاق مميز
 و لكن أيض ا ً بفضل اتباع،اختيار الساللة الصحيحة من الماشية
نظام غذائي مدروس و نظام تربية حديث في الحظائر
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WHAT IS
MARBLING

Marbled meat is meat that contains
various amounts of intramuscular fat,
giving it an appearance similar to a marble
pattern. The grade of marbling of beef is
determined by several factors: the amount
of intramuscular fat layers, their color,
and the color and texture of the meat.
The higher the marbling grade, the more
expensive the product is.
In our facilities, the beef marbling grade
is assessed by a special automatic scanner
that reads all parameters of meat at the
cut between the 12th and 13th ribs of the
loin cut.
We use a 4-grade marbling scale.

ما المقصود
باللحم المرخم
)؟MARBLING(

select

1

choice

2

 قد حصلت على،)MARBLING( إن اللحوم الرخامية
هذه التسمية بسبب الطبقات الدهنية الموزعة بشكل
 و التي تشكل مايشبه،متجانس في األنسجة العضلية
.الرخام
،) تحددها عوامل عديدةMARBLING( إن درجة الترخيم
 فكلما ازدادت،و منها نسبة طبقة الدهون و اللون و الملمس
 كلما زاد سعر،)MARBLING( و ارتفعت درجة الترخيم
.المنتج
و إننا نستخدم في معاملنا ماسح ضوئي إلكتروني خاص
 حيث يقوم الماسح بجمع،يقوم بتحديد درجة الترخيم
.١٣-١٢ البيانات من المقطع بين الفق رات الظهرية
) نوفر أربع أصناف (درجات،و إننا في شركات مي راتورغ
.)من اللحم المرخم (اللحم الرخامي
. ب رايم-  توب شويس-  شويس- سيليكت

top choice

3

prime

4
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Comparison of marbling grades used in different countries:
 و درجة االختالف ل هذا المنتج في دول مختلفةMARBLING
MIRATORG
Marbling photo

 صورMARBLING

Miratorg
beef grades

فئات و أقسام
اللحم البقري في
مي راتورغ

USA
USA beef grades

فئات و أقسام اللحم
البقري في أمريكا

USA
marbling grades

مستوى
 في امريكاMARBLING

СANADA

JAPAN

AUSTRALIA

Canada beef grades

Japan beef grades

Australia beef grades

فئات و اقسام اللحم البقري
في كند ا

فئات و اقسام اللحم
البقري في اليابان

Extremely Abundant 0-49

فئات و اقسام اللحم
البقري في اوست راليا

MB 8-9

مستوى ط راوة قوي

Very Abundant 50-99

MB 7-8

مستوى ط راوة عالي جدا
A5
Very
Abundant 0-49

MB 6-7

مستوى ط راوة عالي جدا
Prime

Canada
Prime

Prime
Abundant

MB 5-6

مستوى ط راوة عالي
Moderately
Abundant

طري

A4

MB 4-5

Slightly
Abundant

ط راوة متوسطة
Moderate

Top Choice

MB 3-4

ط راوة ضعيفة
A3
Choice

Modest

مت واضع

Canada
AAA

MB 2-3

Choice
Small

ط راوة اكثر ضعفا

Select

Select

—

Standart

A2

MB 1-2

Slight
طفيف

Canada
AА

A 1

MB 0-1

Traces

Canada
A

—

GF

غير طرية
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MEAT AGING
اللحم المعتق

In order for the beef to meet the highest requirements,
it must go through the process of aging. After livestock
slaughter, the carcasses are carefully cooled and
placed into chilled rooms with perfect humidity and
temperature balance to enhance the complex enzymatic
and biochemical reactions that occur in the meat. This
maturing process helps to break down and soften muscle
fibre, and provide for more tenderness and stronger
flavour. The meat is matured for 12 to 28 days. The aging
process can be wet or dry.
يجب ان تمر بمرحلة التعتيق, لكي تكون اللحمة البقرية ملبية لجميع الطلبات
 داخل,يوما٢٨ الى١٢ بعد مرحلة الذبح و التقطيع ثم التبريد في فترة مابين.
االلياف العضلية تجري عمليات كيميائية حيوية معقدة في النتيجة تجعل
 هذه العملية نحتاج لها لتبخير الرطوبة و تدمير االنزيمات التي. اللحوم لينة
. و لزيادة الليونة و تحسين المذاق,تحتويها او تكتسبها اللحمة بعد الذبح
.اللحم المعتق يمكن ان يكون رطب او جاف
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عملية تعتيق اللحم المجفف تعد من العمليات الصعبة :
قطع اللحم بالعظم يتم حفظها و تعليقها في ب رادات ذات
دقة عالية و بدرجات ح رارة محددة و رطوبة معينة .ونتيجة
االلتماس بالهواء او تعريضها للهواء ,ينخفض الوزن و لكن
يبقى لدينا اللحم ذو مذاق عالي جدا.
الوقت المميز لتجهيز اللحم المجفف المعتق –
 ٢٨يوما.

The dry aging process is quite complicated:
untrimmed bone-in beef is suspended
in a specially equipped chamber with
precisely set temperature and humidity.
Due to exposure to open air, there
is considerable weight loss, but it allows
the beef to obtain a unique taste.
The optimal time for dry aging
is 28 days.

DRY
AGING
اللحم المعتق
الجاف

في عملية تجهيز اللحم المعتق الرطب خالي من الدم معلب
ب اكياس مفرغة من الهواء ,قبل التعليب يتم تبريدها
لدرجة ح رارة ٠مئوية .هذه العملية تتم بدون اوكسجين
تستغرق وقت ٢٨-١٥يوم.
الوقت المثالي لتجهيز اللحم المعتق الرطب
 ٢٨يوما.

In wet aging, meat is packed into vacuumsealed bags. Before packaging, it is cooled
down to 0 °С. The process runs without
oxygen and lasts for 15 to 28 days.
The optimal time for wet aging
is 28 days.

WET
AGING
اللحم المعتق
الرطب

BL AC K A NGUS BE E F

Farms and pastures are
run by several hundred
experienced ranchers.
في المعامل و الحظائر يعمل
المئات من رعاة البقر ذوي
.الخبرة
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SINCE 2015 MIRATORG IS AUTHORIZED TO PRODUCE IT’S SELECTED
MARBLED BEEF UNDER CERTIFIED ANGUS BEEF ® BRAND
 م يتم تحديد إنتاج لحوم البقر الرخامية من شركة مي راتورغ و أيضا تحت العالمة التجارية2015 منذ عام
® CERTIFIED ANGUS BEEF

Certified Angus Beef ® standards are more selective than
USDA PRIME, CHOICE and SELECT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USDA equivalent marbling score of Modest or higher
Medium or fine marbling structure
Only “A” maturity beef (no evidence of ossification in
the cartilage)
Ribeye area of 65 to 100 square cm
Hot carcass weight equal to or less than 475 kg
Fat thickness less than 2,5 cm
Free of capillary rupture in the ribeye
Free of dark cutting characteristics (situation when
animal suffers too much stress during the slaughter)
Moderately thick or thicker muscling in relation to
carcass length
No neck hump exceeding 5 cm in height

USDA  ® أكثر ص رامة من معاييرCertified Angus Beef معايير
: PRIME, CHOICE AND SELECT
U.S.D.A. Modest •ال ينبغي أن تكون درجة الرخامية للحوم أقل من
)(المتوسط
•يجب أن يكون نمط التفرع الرخامي ليس أقل من المتوسط
" (ال يوجد عالمات على التحجرA" •استخدام اللحوم فقط م الفئة العمرية
)العظام
سم
و حتى
•يسمح بحجم منطقة اللحم ريب من
كغ
•يجب أن ال يتجاوز حجم بخار ذبح الذبيحة
سم
•السمك المسموح به من الدهون تحت الجلد ليس أكثر من
•يجب أن تكون خالية من تمزق الشعي رات الدموية في منطقة لحم ريب
•ال يسمح بـ"الذبح األسود" (وهي الحالة عندما يكون الحيوان أثناء الذبح
)تحت اإلجهاد
•يجب تطوير بنية العضالت بما فيه الكفاية بالنسبة لطول الذبيحة
 سم5 •يجب أن ال تكون سنام عنق الرحم الحيوانات تزيد عن
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CHILLED OR FROZEN
اللحم المبرد او المجمد

90
360

ل اللحم المبرد العديد من الممي زات  ,اوال -امكانية
استخدامه في اي وقت بدون تكاليف اضافية
او وقتا ل تذويب الثلج  .ثانيا-اللحم المبرد
خصائص شهية ويحتوي على مواد د عديدة
متنوعة مفيدة نجدها في اللحمة  -نوعية عالية
من البروتينات العالية الجودة والدهون واألمالح
المعدنية والعناصر النزرة ،واألحماض األمينية ،و
الفيتامينات المعقدة.
العيب الوحيد باللحم المبرد هو انه مدة الصالحية
قليلة .ولكن في يومنا هذا ال تعتبر هذه مشكلة
ذات اهمية كبيرة ,حيث ان التقنية العالية و نظام
التعبئة العصري يسمح لنا بجعل مدة الصالحية
فترة اطول حيث التغليف يكون ب اكياس مفرغة
من الهواء .

Chilled meat has a number of advantages.
First, it is possible to use it with no
additional expenses or time for defrosting.
Second, chilled meat has better nutritive
properties and nutritional value. It consists
of high-quality proteins and fats, mineral
salts, mineral nutrients, amino acids, and
nearly all vitamins. The only disadvantage
of chilled products is their shelf life. But
today this problem is not as critical — high
tech production and advanced packaging
materials extend the meat shelf life in
vacuum packages.

SHELF LIFE
OF BEEF
)(days

صالحية
اللحم البقري
(بااليام)

CHILLED
MEAT

ا للحم
المبرد
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Choosing chilled or frozen meat is not only about ease
of use, but also about requirements to taste qualities.

إن إختيار اللحوم المبردة أو المجمدة ال يعتمد فقط على األريحية في
. ولكن يعتمد أيض ا ً على جودة المنتج و طعمه،اإلستخدام

chilled primals

) قطع كبيرة من المنتج غير جاهزة (نصف مصنعة
frozen primals

منتج مجمد غير جاهز

FROZEN
MEAT

ا للحم
ا لمجمد

Frozen meat doesn’t lose its taste
properties if properly frozen (shock freeze)
and further properly defrosted. As for
nutritional value and nutritive ingredients,
it comes short against fresh chilled meat.
However, frozen products are the best
option if, for whatever reasons, you need
to stock up on meat.

اللحم المجمد ال يفقد من خصائص الطعم في
حال كانت مرحلة تجميده و مرحلة فك الجمد عنه
. بشكل صحيح
ولكن فيما يخص اللذة و المواد المفيدة المحتواه
في اللحمة المجمدة تكون طبعا اقل من اللحمة
المبردة للحم المجمد –هو الطريقة االمثل في
حال كان التخزين و االستخدام للمستقبل

BL AC K A NGUS BE E F
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The total area of the
feedlot enclosures
is 550 hectares. The feedlot
in the Bryansk region is
250 hectares and another
feedlot in the Oryol Region
is 300 hectares.

المساحة االجمالية للحظائر مع
. هكتار٥٥٠ السور
 هكتار٢٥٠- منطقة بريانسك
– و في منطقة اورلوفسكايا
هكتار٣٠٠
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BEEF PRIMAL CUTS
مخطط التقطيع

Beef primal
internal view
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

Topside
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ
اﻟﺠﺰء اﻟﺨﻠﻔﻲ
Knuckle
ﻟﺤﻢ اﻟﺨﺎﺻﺮة

Flank Steak
ﻗﻄﻊ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻤﻐﻄﻲ
ﻟﻠﻀﻠﻊ و اﻟ ُﻤﻐﻄﻰ
ﺑﻄﺒﻘﺔ دھﻦ رﻗﯿﻘﺔ

Flank
واﺣﺪة ﻣﻦ أرﻗﻰ
ﻟﺤﻮم اﻟﺒﻘﺮ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ
ﻋﻀﻼت اﻟﺒﻄﻦ اﻟﺴﻤﺎﻧﺔ (
(

Ribeye bone-in
ﻗﻄﻊ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺴﻤﯿﻜﺔ ﻓﻲ
اﻻطﺮاف ﻣﻊ اﻟﻌﻈﻢ

Short Ribs
اﺿﻼع اﻟﺼﺪر

Shin
ﻟﺤﻢ اﻟﺴﺎق
اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻻﻣﺎﻣﻲ

Brisket
Boneless
ﻟﺤﻢ اﻟﺼﺪر

Ribeye
ﻗﻄﻊ اﻟﻠﺤﻢ
اﻟﺴﻤﯿﻜﺔ ﻓﻲ
اﻻطﺮاف اﻟﺰﻧﺪ(
(

Tenderloin
اﻟﻘﻄﻊ

Thin Skirt
)(outside
اﻟﺤﺠﺎب اﻟﺤﺎﺟﺰ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺮﻗﯿﻖ

Rib Fingers
اﻟﻠﺤﻢ ﺑﯿﻦ اﻻﺿﻼع
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Beef primal
external view
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

Shank
ﻟﺤﻢ اﻟﺴﺎق
اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻟﺨﻠﻔﻲ

Silverside Flat
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ
اﻟﺠﺰء اﻟﺨﻠﻔﻲ

Eye Round
اﻟﻔﺨﺬ

Ramp
Central-Cut
ﺷﺮاﺋﺢ

Striploin
اﻻطﺮاف اﻟﺮﻗﯿﻘﺔ

Rump
ﻟﺤﻢ اﻟﺴﺎق

Shortloin
ﺷﺮاﺋﺢ

Blade
ﺷﺮاﺋﺢ )اﻟﺰﻧﺪ (

Chuck
ﻟﺤﻢ اﻟﻜﺘﻒ

Chuck tender
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ اﻟﻜﺘﻒ

Chuck Roll
ﺷﺮاﺋﺢ

Neck
ﻟﺤﻢ اﻟﺮﻗﺒﺔ

Denver
Cut
ﺷﺮاﺋﺢ ﻟﺤﻢ
اﻟﺮﻗﺒﺔ
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RIBEYE (BONE-IN)

 لحم االط راف السميك مع العظم/  ش رائح ريبايRIBEYE

Derived from the eye muscle
(m. longissimus dorsi). The eye muscle
is separated from fat-marbled muscles
(m. spinalis dorsi) starting from the fourth
to the last thoracic vertebra, covered on
the outside by fascia, without a nuchal
ligament, muscles and tendons adjoining
directly to the vertebral column.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

Item

التسمية
Ribeye Bone-in, Lip-on

107

 االطراف السميكة من اللحم بالعظم غير مشفىRibeye
Ribeye Bone-in, Lip-off

109

 االطراف السميكة من اللحم بالعظم المشفىRibeye
Ribeye Bone-in, Lip-off

109

 االطراف السميكة من اللحم بالعظم المشفىRibeye
Ribeye Bone-in, Lip-off

1103B PSO 1

 االطراف السميكة من اللحم بالعظم المشفىRibeye
Ribeye Bone-in, Lip-off

1103B PSO 1

 االطراف السميكة من اللحم بالعظم المشفىRibeye

تالضعال نم لوطالا ءزجال رهظال نم رضحي
ةقصتلمال يرقفال دومعال ءازجا نم اهتيفشت متي
 لباقمال يرقفال دومعلل لوالا عب رال نم اءادتبا.
 هتياهن ىال, اهب ةفافش ةقيقر ةقبطب ىطغمال,
ردصلل ةرشابم ةطيحمال تالضعال و طباورال
يرقفال دومعالب.نودب

Aging

نوح اللحم المعتق
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Dry-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
ناشف او جاف
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Dry-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
ناشف او جاف
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Ribeye Bone-in, Lip-off

Ribeye Bone-in, Lip-on

 Ribeyeاالط راف السميكة من اللحم بالعظم
المشفى

 Ribeyeاالط راف السميكة من اللحم بالعظم غير مشفى

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / 16–18 kg

carton box

8–9 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٨-١٦ /كغ

كراتين التعليب

 ٩-٨كغ

مفرغة من الهواء

2 pcs / 12–14 kg

carton box

6–7 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٤-١٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٧-٦كغ

مفرغة من الهواء

2 pcs / 14-16 kg

carton box

7-8 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٦-١٤ /كغ

كراتين التعليب

 ٨-٧كغ

مفرغة من الهواء

2 pcs / 8-10 kg

carton box

4-5 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٠-٨ /كغ

كراتين التعليب

 ٥-٤كغ

مفرغة من الهواء

3 pcs / ~9 kg

carton box

~3 kg

vacuum

 ٣قطع  ٩~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٣كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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RIBEYE BONELESS
قطعة لحم سميكة بدون العظم
Cut from the upper rib eye muscle
(m. longissimus dorsi) attached to
fat-marbled muscles (m. spinalis dorsi)
of the first three thoracic vertebrae and
three ribs. Trimmed from tendons and
coarse membranes with the surface partly
covered with a thin membrane and fat
layer depending on trimming grade.
Intramuscular junctions are removed.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

Item

التسمية

Ribeye Boneless, Lip-off
112

 االطراف السميكة من اللحم بالعظم المشفىRibeye
Ribeye Boneless, Lip-on

112А

 االطراف السميكة من اللحم بالعظم غير مشفىRibeye
Ribeye Boneless, Lip-off

112

 االطراف السميكة من اللحم بالعظم المشفىRibeye

يحضر من االضالع الجزء االطول من العضالت
 يتم تشفيتها من اج زاء العمود الفقري الملتصقة.
 ابتداءا من الربع االول للعمود الفقري المقابل,بها
 المغطى بطبقة رقيقة شفافة, للصدر الى نهايته
بدون الروابط وا لعضالت المحيطة مباشرة
.بالعمود الفقري

Aging

نوح اللحم المعتق
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Dry-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
ناشف او جاف
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Ribeye, Lip-on

Ribeye, Lip-off

 Ribeyeاالط راف السميكة من اللحم
بالعظم غير مشفى

 Ribeyeاالط راف السميكة من اللحم
بالعظم المشفى

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / 10–12 kg

carton box

4.5–5.5 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٢-١٠ /كغ

كراتين التعليب

 ٥,٥-٤,٥كغ

مفرغة من الهواء

2 pcs / 12–14 kg

carton box

6–7 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٤-١٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٧-٦كغ

مفرغة من الهواء

2 pcs / 10–12 kg

carton box

5–6 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٢-١٠ /كغ

كراتين التعليب

 ٦-٥كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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RIBEYE STEAKS
ش رائح اللحم ريباي

This part is cut from the dorsal part of the
long muscle of the back.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

Item

التسمية

Ribeye Steak, 250g (1 pc packed)
1112

)  غرام (قطعة واحدة في العلبة٢٥٠ شرائح ريباي
Ribeye Steak, 500g (2 pcs x 250g packed)

1112

)  غرام في العلبة٢٥٠ *  غرام (قطعتين٥٠٠ شرائح ريباي
Ribeye Steak, 320g (1 pc packed)

1112

)  غرام (قطعة واحدة في العلبة٣٢٠ شرائح ريباي
Ribeye Steak, 640g (2 pcs x 320g packed)

1112
)  غرام في العلبة٣٢٠*  غرام (قطعتين٦٤٠ شرائح ريباي
Ribeye Steak, 500g (2 pcs x 250g packed)
1112
)  غرام في العلبة٢٥٠ *  غرام (قطعتين٥٠٠ شرائح ريباي

يحضر من االضالع من العضالت الطويلة
)(الجزء السميك

Aging

نوح اللحم المعتق
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
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Ribeye Steak

ش رائح ريباي

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

8 pcs / 2 kg

carton box

250 gr

vacuum

 ٨قطع  ٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٢٥٠غرام

مفرغة من الهواء

4 pcs / 2 kg

carton box

500 gr

Skin tray

 ٤قطع  ٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٥٠٠غرام

علب مغلفة بالنايلون تمنع
دخول الهواء

8 pcs / 2.56 kg

carton box

320 gr

vacuum

 ٨قطع  ٢,٥٦ /كغ

كراتين التعليب

 ٣٢٠غرام

مفرغة من الهواء

4 pcs / 2.56 kg

carton box

640 gr

Skin tray

 ٤قطع  ٢,٥٦ /كغ

كراتين التعليب

 ٦٤٠غرام

علب مغلفة بالنايلون تمنع
دخول الهواء

4 pcs / 2 kg

carton box

500 gr

vacuum

 ٤قطع  ٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٥٠٠غرام

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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SHORTLOIN
)  شورتلوين (احد ان واع الش رائحSHORTLOIN

Processed from the lumbar part of the
eye muscle (m. longissimus dorsi). The
eye muscle is removed from a carcass side
by a straight cut from the last thoracic
vertebra to the first lumbar vertebra.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

Item

التسمية

Shortloin
174

شرائح شورلتوين
Shortloin

174

شرائح شورلتوين

يتم تحضيره من جزء من الخاصرة من العضالت
الطول الممتدة من الجوانب من نهاية العمود
. الفقري الى بدايته

Aging

نوح اللحم المعتق
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Dry-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
ناشف او جاف
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Shortloin

شرائح شورلتوين

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / 15–16 kg

carton box

7.5–8 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٦-١٥ /كغ

كراتين التعليب

 ٨-٧,٥كغ

مفرغة من الهواء

2 pcs / 14–15 kg

carton box

7–7.5 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٥-١٤ /كغ

كراتين التعليب

 ٧,٥-٧كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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SHORTLOIN STEAKS
ش رائح شورلتوين

PORTERHOUSE STEAK
This steak is made of the lumbar portion of the long
muscles of the back. On the outer surface of the product,
a layer of subcutaneous fat remains, no thicker than
1.5 cm. On the one side of the bone there is the flesh
of the long muscle (the thin edge) and on the other side
is the flesh of the lumbar iliac muscle (tender). The width
of the tender should be at least 32 mm (in the middle of
the muscle). The steak is cut whole, without damage.
T-BONE STEAK
T-Bone Steak is prepared from the middle of the spinal
lumbar cut. The flesh of the long spine muscles (the thin
edge) is on one side of the bone, while the flesh of the
lumbar-iliac muscle (tender)is on the other side. The size
of a tenderloin cut at its broadest point should be from
13 to 32 mm.
CLUB STEAK
This steak is cut from the head section of the spinal
lumbar cut. The meat of the long spinal cut (thin edge) is
on one side of the bone, while the other side has almost no
meat on it at all.
NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

Item

التسمية
Porterhouse Steak

107

 ش رائح بورتيرخاوسPorterhouse
T-Bone Steak

109

بون- ش رائح تيT-Bone
Club Steak

1103B

ش رائح بالعظم

 ش رائح بورتيرخاوسPORTERHOUSE
يتم تحضيرها من من جزء من الخاصرة من العضالت الظهرية
.  سم١.٥  في الغطاء الخارجي نالحظ وجود طبقة دهنية, االطول
من احد االط راف نالحظ عظم بطول العضلة و في الطرف االخر
قطعة اللحم من العضلة عرض القطعة ال يجب ان يكون اقل من
.  القطعة مقططعة بدون اتالف,  ملم٣٢
بون- ش رائح تيT-BONE
نالحظ من ناحية توضع. يتم تحضيره من الجزء المتوسط للظهر
اللب العضلي (لحم طري بدون عظم ) الطولي (حافة رقيقة ) و من
. ناحية اخرى لحم العضالت القطنية
 الى١٣ حجم القطعة من المكان االكثر عرضا يجيب ان يكون بين
 ملم٣٢
ش رائح بالعظم
 احد االط راف. ش رائح تحضر من الجزء الرئيسي للعمود الفقري
لب العضالت الطولي (بحواف رقيقة) من الناحية االخرى نالحظ
. غياب اللب العضلي

Aging

نوح اللحم المعتق
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
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T-Bone Steak

 T-Boneش رائح تي-بون

Club Steak

Porterhouse Steak

ش رائح بالعظم

 Porterhouseش رائح بورتيرخاوس

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

4 pcs / ~3.2 kg

carton box

~800 gr

Skin tray

 ٤قطع  ٣,٢~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٨٠٠غرام

علب مغلفة بالنايلون تمنع
دخول الهواء

4 pcs / ~2.8 kg

carton box

~700 gr

Skin tray

 ٤قطع  ٢,٨~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٧٠٠غرام

علب مغلفة بالنايلون تمنع
دخول الهواء

4 pcs / ~2.8 kg

carton box

~700 gr

Skin tray

 ٤قطع  ٢,٨~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٧٠٠غرام

علب مغلفة بالنايلون تمنع
دخول الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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STRIPLOIN BONELESS
قطع لحم نحيف بدون عظم ستريبليون

Produced from the upper rib eye muscle
(m. longissimus dorsi) attached to the
thoracic vertebrae and ribs. It has a layer
of fat and fascia on its outer side. It is
trimmed from tendons and other muscles
adjoined directly to the vertebral column.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

Item

التسمية

Striploin (1 ribs), Boneless, Lip-off
180.PSO 2

 مشفى,  االط راف الرقيقة (ضلع واحد ) بدون عظمStriploin
Striploin (1 ribs), Boneless, Lip-off

180.PSO 2

 مشفى,  االط راف الرقيقة (ضلع واحد ) بدون عظمStriploin
Striploin (1 ribs), Boneless, Lip on

180

 مشفى,  االط راف الرقيقة (ضلع واحد ) بدون عظمStriploin

 عضالت, تحضر من الجزء القطني او الخاصرة
. تمتد على طول الظهر
يتم تشفية هذه العضالت من اح زاء العمود
. الفقري
الجزء الخارجي مغطى باالوتار بدون العضالت
.المرتبطة مباشرة بالعمود الفقري

Aging

نوح اللحم المعتق
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Dry-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
ناشف او جاف
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
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Striploin (1 ribs), Boneless, Lip-off
 Striploinاالط راف الرقيقة (ضلع واحد )

بدون عظم  ,مشفى

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / 8-10 kg

carton box

4–5 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٠-٨ /كغ

كراتين التعليب

 ٥-٤كغ

مفرغة من الهواء

2 pcs / 8-10 kg

carton box

4–5 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٠-٨ /كغ

كراتين التعليب

 ٥-٤كغ

مفرغة من الهواء

2 pcs / 9-11 kg

carton box

4.5–5.5 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١١-٩ /كغ

كراتين التعليب

 ٥,٥-٤,٥كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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STRIPLOIN STEAKS
 ش رائحSTRIPLOIN

It is produced from the lumbar section
of the long neck's back muscles (striploin).

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

Item

التسمية

Striploin Steak 250 g (1 pcs in a pack.)
1180А

)  غرام (قطعة واحدة في العلبة٢٥٠ شرائح ستريبلوين
Striploin Steak 500 g (2 pcs x 250 g in a pack.)

1180А

)  غرام في العلبة٢٥٠ *  غرام (قطعتين٥٠٠ شرائح ستريبلوين
Striploin Steak 320 gr (1 pcs in a pack.)

1180А

)  غرام (قطعة واحدة في العلبة٣٢٠ شرائح ستريبلوين
Striploin Steak 640 gr (2 pcs x 320 g in a pack.)

1180А
)  غرام في العلبة٣٢٠ *  غرام (قطعتين٦٤٠ شرائح ستريبلوين
Striploin Steak 500 gr (2 pcs x 250 g in a pack.)
1180А
)  غرام في العلبة٢٥٠ *  غرام (قطعتين٥٠٠ شرائح ستريبلوين

يتم تحضيرها من العضالت القطنية الظهرية
)(اط راف رقيقة

Aging

نوح اللحم المعتق
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
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Striploin Steaks

 Striploinش رائح

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

8 pcs / 2 kg

carton box

250 gr

vacuum

 ٨قطع  ٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٢٥٠غرام

مفرغة من الهواء

4 pcs / 2 kg

carton box

500 gr

Skin tray

 ٤قطع  ٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٥٠٠غرام

علب مغلفة بالنايلون تمنع
دخول الهواء

8 pcs / 2.56 kg

carton box

320 gr

vacuum

 ٨قطع  ٢,٥٦ /كغ

كراتين التعليب

 ٣٢٠غرام

مفرغة من الهواء

4 pcs / 2.56 kg

carton box

640 gr

Skin tray

 ٤قطع  ٢,٥٦ /كغ

كراتين التعليب

 ٦٤٠غرام

علب مغلفة بالنايلون تمنع
دخول الهواء

4 pcs / 2 kg

carton box

500 gr

vacuum

 ٤قطع  ٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٥٠٠غرام

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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TENDERLOIN
 القطعTENDERLOIN

Processed from the carcass by removing
muscles in one piece from the ventral
surface of the lumbar vertebrae and lateral
surface of the ilium. It is an oval-shaped
oblong cut partly covered with fascia
trimmed from the attached sidestrap
(m. psoas minor), connective tissue
and fat.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

Item

التسمية

Tenderloin, chain off, strap off
190

 القطعTenderloin
Tenderloin, chain off, strap off

190

 القطعTenderloin
Tenderloin, chain on, strap on

189

 قطعة لحم مع السلسلة غير مشفايةUnstripped Tenderloin with chain
Tenderloin, chain on, strap off

189A
 القطعTenderloin

يتم تحضيرها من القطع العضالت القطنية
الحرقفية بيضوي مستطيل محاط بشكل جزئي
باالربطة

Aging

نوح اللحم المعتق
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Dry-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
ناشف او جاف
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
Wet-aged
CHOICE /
TOP CHOICE /
PRIME
رطب
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Tenderloin, chain off, strap off
 القطعTenderloin

Steaks Cut “Filet Mignon”
 ش رائح مينونFilet Mignon

Thermal conditions

الحالة الحرارية

Package

Piece weight

Type of packaging

Pieces per box / box weight

vacuum

2-2.5 kg

carton box

6 pcs / 12–15 kg

مفرغة من الهواء

 كغ٢,٥-٢

كراتين التعليب

 كغ١٥ -١٢ /  قطع٦

vacuum

2-2.5 kg

carton box

6 pcs / 12–15 kg

مفرغة من الهواء

 كغ٢,٥-٢

كراتين التعليب

 كغ١٥ -١٢ /  قطع٦

vacuum

2-2.5 kg

carton box

5 pcs / ~12.5 kg

مفرغة من الهواء

 كغ٢,٥-٢

كراتين التعليب

 كغ١٢,٥ ~ /  قطع٥

vacuum

2-2.7 kg

carton box

5 pcs / ~13.5 kg

مفرغة من الهواء

 كغ٢,٧-٢

كراتين التعليب

 كغ١٣,٥ ~ /  قطع٥

طريقة او نوعية التعليب

جميع وحدات التعبئة

نوعية التغليف

وزن الكرتونة/ التعداد في الكرتونة
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NECK AND DENVER CUT
لحم الرقبة ش رائح وقطع

NECK
Produced from a forequarter by
a straight cut following the head removal
line. Its posterior cutting edge lies
between the second and the third cervical
vertebrae.
DENVER CUT
The piece of boneless meat cut from the
neck central part, Lip-off of sinews and
rough membranes, the surface is smooth,
with no deep cuts in the muscle tissue.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

—

116G

لحم الرقبة للبقرة
 الطرف االمامي يكون, ياخذ من الربع االمامي
بخط ال راس و الجزء الخلفي يكون بين الفق رات
.الرقبية الثانية و الثالثة
قطعة اللحب من لب الرقبة
قطعة لحم من لب الرقبة من المنتصف مشفى
من االوتار و الغشاء الخارجي و دون تشققات
بالنسيج العضلي

Item

Aging

Neck

—

لحم الرقبة للبقرة

—

Denver Cut

Wet-aged

قطعة اللحب من لب الرقبة

رطب

التسمية

نوح اللحم المعتق
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Neck

لحم الرقبة للبقرة

Denver Cut

قطعة اللحب من لب الرقبة

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

3 pcs / ~15 kg

carton box

~5 kg

vacuum

 ٣قطع  ١٥~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٥كغ

مفرغة من الهواء

4 pcs / ~8 kg

carton box

~2 kg

vacuum

 ٤قطع  ٨~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٢كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية

42

BL AC K A NGUS BE E F

CHUCK, BLADE, CHUCK TENDER
 لحم الكتف بدون عظم,عضلة الكتفBLADE , الكتف
CHUCK
Chuck is prepared from a Forequarter
by removing along the natural line of
coalescence between ribs and muscles of
latissimus dorsi, trapezius and serratus
ventralis. Membrana and fat trimmed.
CHUCK TENDER
Produced from the chuck cut by removing
a single muscle (m. supraspinatus) from
the blade bone. A chuck tender is an
oval-shaped oblong cut that looks like
a classic beef tenderloin.
BLADE
Processed from muscles removed in
one piece from the shoulder blade and
humerus, trimmed from the muscles and
connective tissue attached to the radial
and elbow bones and divided into arm or
lower portion and blade or upper portion
(m. triceps brachial, m. infraspinatus and
m. supraspinatus) covered with fascia.
NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

 الكتفCHUCK
تجهز من الطرفين االماميين وفق الخط الطبيعي
. بين االضالع و العضالت
مشفى من الغطاء الشفافة و الدهون التي تحت
.الجلد
 لحم الكتفCHUCK TENDER
يجهز من المقطع الكتفي بعملية نزع العضالت
 تذكرنا بالشكل, عن الكتف ذات شكل طولي
. الكالسيكي للحم البقر
ش رائح بلييد
يحهز من العضالت المستخرجة من الكتف
قطعة واحدة بدون اوتار او عظام
.حيث يتم فصلها عن كل ما يتصل بها

Item

Aging

Chuck

—

 الكتفChuck

—

Blade

Wet-aged

ش رائح بلييد

رطب

Chuck Tender

—

 لحم الكتفChuck Tender

—

Chuck Roll

Wet-aged

 ش رائحChuck roll

رطب

التسمية

نوح اللحم المعتق

—

114D

—

116D
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Chuck

 Chuckالكتف

Blade

Chuck Tender

ش رائح بلييد

 Chuck Tenderلحم الكتف

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

3 pcs / ~9 kg

carton box

~3 kg

vacuum

 ٣قطع  ٩~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٣كغ

مفرغة من الهواء

4 pcs / ~8 kg

carton box

~2 kg

vacuum

 ٤قطع  ٨~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٢كغ

مفرغة من الهواء

4 pcs / ~6 kg

carton box

~1.5 kg

vacuum

 ٤قطع  ٦~ /كغ

كراتين التعليب

~  ١,٥كغ

مفرغة من الهواء

3 pcs / ~6.9 kg

carton box

~2.3 kg

vacuum

 ٣قطع  ٦,٩~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٢,٣كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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BRISKET BONELESS
لحم الصدر البقري

Brisket is a cut of meat taken from the
breast and lower chest trimmed from
the sternum, cartilages and the lower
third of the ribs (from the 1st to the 5th
ribs) from 20 to 50 mm in thickness.
Some intramuscular fat and connective
tissue together with surface membranes,
preserving the natural muscle form, may
be considered acceptable.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

120

الحزء السطحي للصدر و الجزء الداخلي للعضالت
بعيدة عن القفص الصدري بين الغضروف
الصدري و الضلع الثالث السفلي ( من الضلع
ملم٥٠-٢٠  السماكة بين.) االول الى الخامس
تسمح بوجودها بين العضالت الم رتبطة بطبقة.
دهنية و غشاء خارجي رقيق يحافظ على شكل
. العضالت الطبيعي

Item

Aging

Brisket Boneless

—

لحم الصدر البقري

—

التسمية

نوح اللحم المعتق
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Brisket Boneless

لحم الصدر البقري

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / ~14 kg

carton box

~7 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٤~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٧كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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SHORT RIBS
AND RIB FINGERS
لحم القفص الصدري

SHORT RIBS
Cut from the ribs and brisket area of
a carcass side without cervical or dorsal
vertebrae. Short ribs are cut from the rib
and plate primals of 180 × 130 mm in size.
Boneless meat content shall be at least 50%
of the prefabricated beef weight.
RIB FINGERS
Boneless beef meat taken from the ribs
and brisket area of a carcass side. Some
intramuscular fat and connective tissue
together with surface membranes,
preserving the natural muscle form,
may be considered acceptable.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

130

—

124A

االضالع الصدرية
االضالع الصدرية قسم من اللحم البقري ماعدا
 المقطع نالحظ فيه لحم مع. الرقبة و الظهر
العظم باالضافة اال اللحم بين االضالع قياس
 يحتوي ايضا على لب لحمي ال.  ملم١٣٠-١٨٠
.  من وزن المنتج شبه الجاهز%٥٠ يقل عن
للحم مابين االضالع
البدانة عند البقرة ياتي من الجزء الموجود فيه
تسمح لهل بالظهور نتيجة, العضالت الصدرية
وجودالت رابط بين النسيج الدهني و العضالت و
كذلك وجود الطبقة الرقيقة الخارجية التي تحافظ
.على شكل العضلة الطبيعي

Item

Aging

“Miratorg” Short Ribs

—

االضالع الصدرية من ميراتورغ

—

Short Ribs

—

االضالع الصدرية

—

Rib Fingers

—

اللحم مابين االضالع

—

التسمية

نوح اللحم المعتق
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Rib Fingers

اللحم مابين االضالع

Short Ribs

“Miratorg” Short Ribs

االضالع الصدرية من مي راتورغ

االضالع الصدرية

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / ~4.4 kg

carton box

~2.2 kg

vacuum

 ٢قطعة  ٤,٤~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٢,٢كغ

مفرغة من الهواء

2 pcs / ~6 kg

carton box

~3 kg

vacuum

 ٢قطعة  ٦~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٣كغ

مفرغة من الهواء

4 pcs / ~8 kg

carton box

~2 kg

vacuum

 ٤قطع  ٨~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٢كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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)THIN SKIRT (OUTSIDE
AND THICK SKIRT
)(HANGING TENDER
الحجاب الحاجز الخارجي الرقيق و السميك
الحجاب الحاجز (الخارجي)
ياخذ من الجزء الصدري من القسم السفلي
لالضالع و يتم تشفيته بشكل كامل من الغطاء
الرقيق و كذلك مكان ارتباطه بالنسيج.

)THIN SKIRT (OUTSIDE
This muscle suspends animal’s internal
organs. The skirt is Lip-off manually from
adjacent tissues and

الحجاب الحاجز القسم السميك
العضالت التي تستند عليها االعضاء الداخلية
للحيوان  .يتم تشفيته
يدويا من االوتار و النسيح المرتبط به .

)THICK SKIRT (HANGING TENDER
Cut from brisket cut of the upper flat rib,
should be fully trimmed from fatty and
connective tissue.

Aging

Item

Wet-aged

)Thin Skirt (Outside

رطب

الحجاب الحاجز (الخارجي)

—

)Thick Skirt (Hanging Tender

—

الحجاب الحاجز القسم السميك

نوح اللحم المعتق

التسمية

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

121C

140
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)Thin Skirt (Outside

)Thick Skirt (Hanging Tender

الحجاب الحاجز (الخارجي)

الحجاب الحاجز القسم السميك

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

6 pcs / ~6 kg

carton box

~1 kg

vacuum

 ٦قطع  ٦~ /كغ

كراتين التعليب

~  ١كغ

مفرغة من الهواء

4 pcs / ~5.2 kg

carton box

~1.3 kg

vacuum

 ٤قطع  ٥,٢~ /كغ

كراتين التعليب

~  ١,٣كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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FLANK AND FLANK STEAK

 FLANK STEAKقطع اللحم المغطي للضلع و
ال ُم غطى بطبقة دهن رقيقة

 FLANKواحدة من أرقى لحوم البقر ،والتي يتم
الحصول عليها من عضالت البطن
الجزء االمامي من نهاية الضلع  ١٣الجزء
العلوي موازي للعمود الفقري على بعد  ٧٥ملم
منه الجزء الخلفي موازي لعضلة الفخذ والجزء
السفلي كما هو واضح بالرسمة هو البطن.
 FLANK STEAKقطع اللحم المغطي للضلع و
ال ُمغطى بطبقة دهن رقيقة (البدانة)
الطبقة العضلية المتوضعة على المتوضعة في
وسط االضالع الصدرية على السطح .

FLANK
Cut along the posterior edge of the last
(13th) rib following the ribs arch; the
upper cutting line runs parallel with the
backbone of the carcass at 75 mm from the
body of the vertebrae; from backside the
cutting line runs parallel to the buttock to
the stifle joint; the lower cutting line runs
along the abdominal line.
FLANK STEAK
Abdominal center-cut superficial muscles
of the brisket area.

Aging

Item

—

Flank

—

 Flankواحدة من أرقى لحوم البقر ،والتي يتم الحصول عليها من عضالت البطن

رطب

Flank Steak

Wet-aged

 Flank Steakقطع اللحم المغطي للضلع و ال ُمغطى بطبقة دهن رقيقة

نوح اللحم المعتق

التسمية

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

—

193
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Flank

 Flankواحدة من أرقى لحوم البقر ،والتي يتم
الحصول عليها من عضالت البطن

Flank Steak

 Flank Steakقطع اللحم المغطي للضلع و
ال ُمغطى بطبقة دهن رقيقة
Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / 12-16 kg

carton box

6-8 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٦-١٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٨-٦كغ

مفرغة من الهواء

6 pcs / ~6 kg

carton box

~1 kg

vacuum

 ٦قطع  ٦~ /كغ

كراتين التعليب

~ ١كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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RUMP, RUMP CENTRAL-CUT
AND RUMP CAP

لحم الساق باالضافة لش رائح الروست بيف و البيكانا و
الرومب
RUMP
Cut from the upper part of the hindquarter
by removing sirloin in one piece from
ventral surface of lumbar vertebrae and side
surface of the ilium. The rump is removed
by a straight cut commencing at the
junction of the lumbar and sacral vertebrae
passing through the cranial point of the hip
to abdominal muscles of the flank.
RUMP CENTRAL-CUT
It is produced from the central part of the
rump (eye of rump). Rough tendons are
removed; a thin surface film is left.
RUMP CAP
The upper part of the rump. The piece has
a triangular shape. On the outer side of the
piece, a fat layer is no thicker than 10 mm.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

184

184D

184F

 لحم الساقRUMP
يكون, نحصل عليه من الجزء الخلفي العلوي
. بشكل تقريبي قطعة واحدة
المقطع بالجزء البطني لسطح الفق رات القطنية
.والقسم الخلفي السطحي للعظام الحرقفية
يقسم ما بين قسم الفق رات القطنية و الفق رات
. العجزية عبورا الى الورك ثم الى الجزء البطني
 ش رائح روست بيفRUMP CENTRAL-CUT
نحصل عليها من الجزء الرئيسي من لحم الساق
 ذات اوتار ثخينة و مغطاة ب.)(عضلة الساق
. طبقة رقيقة
 بيكاناRUMP CAP
الجزء العلوي من الساق هذا القسم يكون على
شكل مثلث عند اقتطاعه يبقى لدينا طبقة دهنية
ملم١٠ ال تزيد على

Item

Aging

Rump

—

 لحم الساقRump

—

Rump Cap

—

 بيكاناRump Cap

—

Rump Central-Cut

—

 ش رائح روست بيفRump Central-Cut

—

التسمية

نوح اللحم المعتق
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Rump

 Rumpلحم الساق

Rump Cap

Rump Central-Cut

بيكانا

ش رائح روست بيف

Rump Cap

Rump Central-Cut

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / 8-10 kg

carton box

4-5 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٠-٨ /كغ

كراتين التعليب

 ٥-٤كغ

مفرغة من الهواء

4 pcs / 8-10 kg

carton box

2-2.5 kg

vacuum

 ٤قطع  ١٠-٨ /كغ

كراتين التعليب

 ٢,٥-٢كغ

مفرغة من الهواء

8 pcs / ~6.4 kg

carton box

~0.8 kg

vacuum

 ٨قطع  ٦,٤~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٠,٨كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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SILVERSIDE FLAT
AND EYE ROUND
الجزء الخارجي من القطع الخلفي
دون العظام العضلة الدائرية
SILVERSIDE FLAT
Consists of the buttock section muscles
(superficial, middle, accessory and deep)
removed from the ilium and covered by
a surface membrane and subcutaneous fat.
EYE ROUND
Removed from the silverside by separation
along the natural division of two muscles:
silverside flat and eye round muscles.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

171F

171С

 القسم الخارجي منSILVERSIDE FLAT
الجزء الخلفي
القسم الخارجي من المقطع الخلفي يتالف من
 متوسطة, مجموعة العضالت الملتوية (خارجية
 اضافية و عميقة ) مغطاة بطبقة شفافة رقيقة و,
.بالطبقة الدهنية للجلد
عضالت العين
نحصل عليها من الجزء الخارجي للمقطع الخلفي
.تكون دائرية و مسطحة تاخذ جزءا من الفخد,

Item

Aging

Silverside Flat

—

 القسم الخارجي من الجزء الخلفيSilverside Flat

—

Eye Round

—

عضالت العين

—

التسمية

نوح اللحم المعتق
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Eye Round

Silverside Flat

عضالت العين

 Silverside Flatالقسم الخارجي من الجزء الخلفي

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

4 pcs / 12-14 kg

carton box

3-3.5 kg

vacuum

 ٤قطع  ١٤-١٢ /كغ

كراتين التعليب

 ٣,٥-٣كغ

مفرغة من الهواء

6 pcs / ~12 kg

carton box

2 kg

vacuum

 ٦قطع  ١٢~ /كغ

كراتين التعليب

 ٢كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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TOPSIDE
 TOPSIDEالقسم الداخلي من الجزء الخلفي

 TOPSIDEالقسم الداخلي من الجزء الخلفي
يتكون من عضلتين سميكتين – نصف غشائية
و عضلة الطرف السفلي او ما يسمى العضلة
المقربة ملتصقة معهم العضلة الخياطية
,متوضعتا في االتجاه الداخلي للفخد

— Consists of two thick muscles
semimembranosus and adductor muscles,
adherent tailor’s and cristal muscles of the
interior round and the gracilis covering all
muscles from the interior part.

Aging

Item

—

Topside

—

 Topsideالقسم الداخلي من الجزء الخلفي

—

“Miratorg” Topside, Cap Off

—

القسم الداخلي الخلفي من ميراتورغ

نوح اللحم المعتق

التسمية

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

169

169А
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Topside

 Topsideالقسم الداخلي من الجزء الخلفي

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / ~12 kg

carton box

~6 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٢~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٦كغ

مفرغة من الهواء

3 pcs / ~15 kg

carton box

~5 kg

vacuum

 ٣قطع  ١٥~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٥كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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KNUCKLE
لحم الخاصرة

Processed from the quadriceps muscle
removed from the front side of the buttock
and covered with fascia.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

167

لحم الخاصرة
يتم تجهيزه من اربع عضالت اساسية من الجزء
االمامي للفخد

Item

Aging

Knukle

—

لحم الخاصرة

—

التسمية

نوح اللحم المعتق
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Knuckle

لحم الخاصرة

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

2 pcs / 11-12 kg

carton box

5.5-6 kg

vacuum

 ٢قطعة  ١٢-١١ /كغ

كراتين التعليب

 ٦-٥,٥كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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SHIN / SHANK
 لحم الساق السفليSHIN / SHANK

Removed from the muscles of the fore
legs by a cut from the forequarter to the
humerus to include the radius/ulna and
associated muscles. If removed from the
hindquarter legs a cut is made along the
posterior edge of the buttock (between the
buttock and shinbone).

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

—

—

تعطى من الجزء الرباعي االمامي من خالل موقع
. المفصل اللذي يصل عظم الزند ب اعلى الكتف
او من الجزء الرباعي الخلفي العلوي مع السفلي
.)من عظم الفخد (بين الفخدين و عظم الساق

Item

Aging

Boneless Shin/Shank

—

لحم الساق السفلي بدون العظم

—

Osso Bucco shin

—

اوكو بوكو من لحم الساق السفلي

—

التسمية

نوح اللحم المعتق
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Boneless Shin/Shank

Osso Bucco shin

لحم الساق السفلي بدون العظم

اوكو بوكو من لحم الساق السفلي

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

4 pcs / ~5.2 kg

carton box

~1.3 kg

vacuum

 ٤قطع  ٥,٢~ /كغ

كراتين التعليب

~ ١,٣كغ

مفرغة من الهواء

~10 kg

carton box

~10 kg

vacuum

~ ١٠كغ

كراتين التعليب

~ ١٠كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية

62

BL AC K A NGUS BE E F

BY-PRODUCTS
االحشاء

LIVER
Liver is divided into 6-7 equal portions depending on its
weight, having smooth, wet, glossy or dried up surface
without fat tissue, large blood vessels and biliary ducts
and without lymphatic nodes and gall bladder.
KIDNEYS
Whole, without their fatty covering, outer superficial
veins, lymphatic nodes and ureters.
HEART
Heart is cut in two nearly equal parts, without
pericardium and outer blood vessels, with adherent fat.
Cuts are made lengthwise and crosswise on the side of the
cavities

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

1724

—

—

الكبد
بما يعتمد على وزنه, اقسام تقريبا متساوية٧-٦ الكبد يبنقسم الى
ذو ملمس ناعم ورطب لماع بدون اي طبقة دهنية بدون اوعية
.دموية كبيرة بدون عقد لمفاوية او الم رارة
الكالوي
. كاملة بدون دهون او اوعية خارجية او عقد لمفاوية او حالب
القلب
 بدون الحمالة او اوعية دموية, ينقسم لقسمين تقريبا متساويين
 يسمح بالتقسيم بشكل طولي و عرضي. خارجية مع دهون قليلة
.من جهة التجاويف الجانبية

Item

Aging

Liver

—

الكبد

—

Heart

—

القلب

—

Kidneys

—

الكالوي

—

التسمية

نوح اللحم المعتق

63

www.miratorg.ru

Kidneys

الكالوي

Heart

Liver

القلب

الكبد

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

4 pcs / ~4 kg

carton box

~1 kg

vacuum

 ٤قطع  ٤~ /كغ

كراتين التعليب

~ ١كغ

مفرغة من الهواء

4 pcs / ~4 kg

carton box

~1 kg

vacuum

 ٤قطع  ٤~ /كغ

كراتين التعليب

~ ١كغ

مفرغة من الهواء

6 pcs / ~2.7 kg

carton box

~450 gr

vacuum

 ٦قطع  ٢,٧~ /كغ

كراتين التعليب

~ ٤٥٠غرام

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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BY-PRODUCTS
االحشاء

TONGUE
A whole, with no cuts and any other damage, without tongue
root trim, lymphatic nodes, part of trachea and hyoid bone;
free of blood and mucus
TAIL
Tail’s length is no less than 25 cm. Superficial fat should
be removed, only 2-3 mm of fat layer may be left
CHEEKS
Muscle tissue of the cheek’s inner part of the cattle.
Superficial fat should be removed, only 2-3 mm of fat layer
may be left.

NAMP code
التنصنيف حسب الكتالوغ او
الدليل

1710

1791

—

اللسان
كامل بدون اتالف او ضرر بدون لحوم زائدة تحت اللسان بدون
.العقد اللمفاوية او عظم تحت اللسان مغسول من الدم و اللعاب
الذيل
يسمح ببقاء, سم الدهون الخارجية يتم ازالتها٢٥ طويل ال يقل عن
 ملم٣-٢ ال يزيد عن
الخدود
يسمح, الدهون الخارجية يتم ازالتها, انسجة عضلية داخل الخدين
 ملم٣-٢ببقاء ال يزيد عن

Item

Aging

Tongue

—

اللسان

—

Tail

—

الذيل

—

Cheeks

—

الخدود

—

التسمية

نوح اللحم المعتق
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Cheeks

الخدود

Tongue

Tail

الذيل

اللسان

Pieces per box / box weight

Type of packaging

Piece weight

Package

4 pcs / ~4 kg

carton box

~1 kg

vacuum

 ٤قطع  ٤~ /كغ

كراتين التعليب

~ ١كغ

مفرغة من الهواء

4 pcs / ~4 kg

carton box

~1 kg

vacuum

 ٤قطع  ٤~ /كغ

كراتين التعليب

~ ١كغ

مفرغة من الهواء

4 pcs / ~4 kg

carton box

~1 kg

vacuum

 ٤قطع  ٤~ /كغ

كراتين التعليب

~ ١كغ

مفرغة من الهواء

التعداد في الكرتونة /وزن الكرتونة

نوعية التغليف

جميع وحدات التعبئة

طريقة او نوعية التعليب

Thermal conditions

الحالة الحرارية
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OUR PARTNERS
شركاؤنا
McDonald’s
Burger King
Hesburger
Carl’s Junior
Pizza Hut
Papa John’s

Marriott International, Inc.,
Radisson Hotels & Resorts
Hilton Hotels & Resorts
Four Seasons Hotel
Savoy Hotel
Park inn

Sodexo Group
Shake Shack
Crown Plaza
Kempinski
METRO
Sokos

CONTACTS /  اتصل بنا:
E-mail: export@agrohold.ru
Tel.: +7 (812) 493 23 90 ext. 4444
www.miratorg.ru

