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MIRATORG

R  ussia’s leading meat industry player, Miratorg 
invested over $270 mln to establish a high-
tech broiler business with the maximum level 

of vertical integration achievable in the poultry in-
dustry – from the production of fodder from grain 
grown on the Company’s owned and operated crop-
lands to chilled ready-packed semifinished products. 
The poultry processing plant in the Bryansk region was 
commissioned in the first quarter of 2014. In terms of 
capacity, the plant is one of the top-five poultry pro-
cessing facilities in Russia. It has no rivals in the field 
of process automation, processing depth and bio- and 
food-safety. Today, more than 2,000 people work in 
the Poultry Division. The quality of the poultry must be 
guaranteed along the entire production chain – from 
the field to the shop counter, and that is why the Com-
pany ensures that the teams from all of its divisions 
work in harmony like a well-oiled machine.

POULTRY 
PRODUCTION

GRAIN PRODUCTION 

163,7thousand tons

FODDER PRODUCTION 

161 thousand tons

POULTRY FARMING 

6,3 thousand birds

POULTRY PROCESSING

30 thousand tons

»مرياتورغ« كرشكة رائدة يف الصناعة الرواية لللحوم
ااتثمرت أكرث من 22 مليار روبل يف اإلنشاء من نقطة الصفر

إلنتاج الدجاج الالحم ) برولري ( ذو التكنولوجيا الفائقة ، مع

أقسىص حد ممكن يف التكامل الرأاي لصناعة الدواجن : من

األعالف من الحبوب الخاصة بنا و اىل تربيد املنتجات شبه

املصنعة يف تغليف املاتهلك. تم إطالق مصنعنا لتجهيز اللحوم

يف منطقة برياناك يف الربع األول من 2014 الرشكة هي -
مابني الخامة االوائل يف البالد بالقدرة وفريدة من نوعها يف

درجة األمتتة، وعمق املعالجة واملعايري البيولوجية واالمة

الغذاء. اليوم يف يف إنتاج الدواجن تم توظيف أكرث من 2000

شخص. يتم تشكيل نوعية اللحوم من خالل االلة اإلنتاج بأكملها

»من االرض و اىل صاالت البيع » لذلك نحن يف محاولة لجعل
عمل جميع الوحدات داخل القام بشكل جيد والس كآلية واحدة .

إنتاج الدواجن:

انتاج الحبوب

 163.7 ألف طن

إنتاج األعالف

 161 ألف طن

الدواجن

 6.3 مليون رأس

تجهيز اللحوم

 30ألف طن
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A well-balanced diet is the key ingredient for 
steady and healthy growth in livestock. The 
broiler rearing cycle takes 40 days. Each day 

matters, and the fodder must be as nutritious as 
possible, rich in vitamins and minerals, and, most  
importantly, absolutely safe. Each phase of a chickens’ 
development – from hatching to a fullgrown bird – re-
quires special fodder recipes. A state-of-the-art mill in 
the Bryansk region built to cater for the fodder needs 
of the Poultry Division produces over 20 kinds of com-
pound fodder based on the recommendations of nu-
tritionists. 

العلف
FODDER

THE 
BROILER 
REARING 

CYCLE  TAKES
40 DAYS

العنرص األاااي للتنمية االليمة والصحية للدواجن– هو اتباع 

نظام غذايئ متوازن. دورة تكائر الدجاج الالحم ) برويلري ( هو

40 يوما. هنا، كل يوم هو مهم، لذلك يجب أن يكون العلف كام

هو مغذي، و كذلك غني بالفيتامينات واملعادن، واألهم من ذلك،

بأن يكون آمن متاما. لكل مرحلة من مراحل تطور الدجاج من -

عند تلك اللحظة التي يتم فقاهم من البيضة و حتى إىل الطيور

الكبرية فإن ذلك يتطلب تركيبة تغذية خاصة بهم. املصنع –

الفائق التكنولوجيا ىف منطقة برياناك، و الذي ركز عىل توفري

األعالف لوحدات الدواجن، ينتج أكرث من 20 نوعا من األعالف

عىل أااس توصيات العلامء وخرباء التغذية.

دورة تكائر الدجاج الالحم 
) برويلري( هو

40 يوما.
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The enterprise’s assets are located in the Vygonichs-
ky and Trubchevsky districts of the Bryansk region, 
and include 12 parent stock / rearing stock sites, 

a hatchery for 75 mln eggs and 7 broiler farms. The ca-
pacity is sufficient to supply 170 thousand chickens for  
processing every day. The objective of the parent stock 
sites is to create the best conditions possible for optimal 
parent stock productivity, utilizing the best genetic fea-
tures selected by our specialists.

Meat quality and safety come first for Miratorg. 
We rear our chickens without hormones and 
growth-promoting substances, using innova-

tive solutions, which keep the birds healthy and rear them 
in conditions as close as possible to the natural environ-
ment. Each farm can simultaneously accommodate up to 
1.2 mln chickens. Special-purpose vehicles transfer eggs 
from the hatchery to the farm where the chickens hatch 
with immediate access to water and food without any 
transportation stress. Our farms use cutting-edge tech-
nology: unique systems sustain optimal microclimate and 
lighting levels. Automated feed and water supply systems 
help to create the best possible conditions for the chickens 
to grow, and this helps attain efficiency levels on a par with 
leading global producers. Currently, there are more than 7 
mln chickens on our farms, and the stock continues to grow.

POULTRY FARMS 
AND BROILER 
FARMS
مواقع الدواجن ومزارع 
الدجاج الالحم )برولري( 

تقع أصول املرشوع يف مناظق فيغونياك و تروبتشيفاك يف
منطقة برياناك: 12 موقسعا لقطيع الدواجن املريب ومواقسع

إاتبدال الدجاج ، حاضنة التفريخ ل 75 مليون بيضة ، ابع
مزارع للدجاج الالحم ) برولري (. قسدرة القطاع تامح بتجهيز

170 ألف من رؤوس الطيور كل يوم. مهمة مواقسع الدواجن –
هي تهيئة كل الظروف من أجل أقسىص قسدر من اإلنتاجية لقطيع

الدجاج املرىب ، و الذي ميلك افضل الوراثيات و اإلختيار
املخصص من قسبل خربائنا .

" مرياتورغ " تضع جودة واالمة اللحوم يف املقام األول. نحن
نقوم برتبية الطيور من دون الهرمونات ومنشطات النمو، وذلك
بااتخدام التكنولوجيا املتقدمة لضامن صحة الكتاكيت وتنميتها

يف ظروف أقرسب إىل الطبيعية. تم تصميم كل مزرعة من مزارع
دواجن بحيث تحتوي يف نفس الوقست عىل 1.2 مليون رأس من
الطيور. تقوم آالت خاصة بتوصيل البيض اىل املوقسع من التفريخ

والصيصان يولدون يف املزرعة، من دون الشعور باإلجهاد من
النقل ويتم وصولهم إىل املياه و العلف عىل الفور. يتم بناء

مزارعنا للدواجن عىل التكنولوجيا املتقدمة: نظام فريد تلقايئ
يحتفظ باملناخ املحيل األمثل وماتوى الضوء. التقديم اآليل

للعلف واملياه يوفر أفضل ظروف النمو الطبيعي للفراخ، وهذا ما
يحقق الوصول اىل مؤرشات األداء عىل ماتوى الرشكات الرائدة
يف العامل. اليوم، املرثوة الحيوانية اإلجاملية يف مزارع الدواجن
" لدجاج برياناك الالحم) برولري ( " أكرث من 7 مليون رأس

ويامتر يف النمو .



PRODUCT CATALOG

The plant launched its first products at the be-
ginning of 2014 in accordance with its busi-
ness plan. The automated poultry process-

ing plant, the most technically advanced of its kind in 
Russia, has already supplied over 30 thousand tons of 
broiler poultry to retail and corporate customers. 
The plant processes 12 thousand 
chickens per hour. This rate  of  performance is 
achieved through the use of robots and auto-
mated lines, which handle deboning, the sizing 
of carcass parts, butchering and the high-tech 
packing of poultry meat. 
Due to the high level of automation, 
manual labor at the plant has been reduced 
to a minimum, which ensures a performance level 
equal to that of global industry leaders.

POULTRY 
PROCESSING
PLANT

OVER 30 
THOUSAND 

TONS OF CHILLED 
POULTRY MEAT 
PRODUCED PER 

YEAR

مجمع لتجهيز اللحوم

وفقا لخطة العمل فإن املصنع قسدم أول إنتاج له يف أوائل عام
2014 م . اإلنتاج اآليل األكرث تقدما يف روايا قسد وضع بالفعل

يف االوق أكرث من 30 ألف طن من لحم الفروج املربد) برولري (
 واملنتجات النصف جاهزة للعمالء من األفراد والرشكات.

املصنع يقوم بإنتاج 12 ألف رأس من الطيور يف االاعة –
يامح لنا تحقيق مثل هذا املعدل املرتفع ااتخدام الروبوتات

وخطوط اإلنتاج اآللية، والتي هي املاؤولة عن تقليم ومعايرة
أجزاء الذبيحة ، وتقطيعها اىل أجزاء إنتقائية يف التعليب ذو التكنولوجيا العالية.

بفضل املاتوى العايل ألمتتة يتم تقليل العمل اليدوي إىل الحد
األدىن الرضوري، و الذي يعمل عىل تحقيق اإلنتاجية عىل

ماتوى قسادة الصناعة العامليني.
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Whole Chicken

Hen 
forequarter

Hen leg quarter

Whole Hen

Half Hen

Hen wings
Hen leg

Hen fillet

Breast
(open cut)

Leg quarter

Leg oyster cut
3-joint wings

Drumstick

Tail

Thigh bone-in

Thigh boneless

Breast
skinless

Inner fillet

Breast fillet
skin-on

Fillet

Wing tip

Middle joint2-joint wings

Drummette

WHOLE BROILER CHICKEN قطع الدجاج

فروج برويلر

الذيل مع الجلد

الفخد

القصبة

الجناح الكامل

الجناح مع النهابتين 2 الكامل 

فيليه الصدر الصغير 

الصدر بدون الجلد 

الصدر الكاملر 

فيليه الصدر
 الكبير 

جناح الكوع

الفخد مع العظم

جناح الفرشاة

فيليه الصدر

جناح الكتف

الفخد بدون العظم

فخد " خاص "     
) الربع الخلفي (
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Name of product Package 
Type Weight, kg Pack weight, 

kg
Type of
individual pack

Pieces per 
pack Temperature Shelf life 

(days)

التسمية نوع العلبة الوزن الصايف ،كغ الوزن املتوسط ل 
قطعة ، كغ  

شكل التعليب الخاص عدد القطع يف العلبة الحالة الحرارية مدة الصالحية

Griller 1st  grade, 0,9 kg Carton box 9 0.9 brand packaging 10 -18 365 

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برولي( النوع ۱  العلبة المموجة 9 0.9 كيس الشركة ۱0 -۱8 365

Griller 1st  grade, 1 kg Carton box 10 1 brand packaging 10 -18 365 

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برولي( النوع ۱  العلبة المموجة ۱0 ۱ كيس الشركة ۱0 -۱8 365

Griller 1st  grade, 1,1 kg Carton box 11 1,1 brand packaging 10 -18 365 

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برولي( النوع ۱  العلبة المموجة ۱۱ ۱.۱ كيس الشركة ۱0 -۱8 365

Griller 1st  grade, 1,2 kg Carton box 12 1,2 brand packaging 10 -18 365 

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برولي( النوع ۱  العلبة المموجة ۱2 ۱.2 كيس الشركة ۱0 -۱8 365

Griller 1st  grade, 1,3 kg Carton box 13 1,3 brand packaging 10 -18 365 

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برولي( النوع ۱  العلبة المموجة ۱3 ۱.3 كيس الشركة ۱0 -۱8 365

Griller 1st  grade, 1,4 kg Carton box 14 1,4 brand packaging 10 -18 365

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برولي( النوع ۱  العلبة المموجة ۱4 ۱.4 كيس الشركة ۱0 -۱8 365

Griller 1st  grade, 1,5 kg Carton box 15 1,5 brand packaging 10 -18 365

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برولي( النوع ۱  العلبة المموجة ۱5 ۱.5 كيس الشركة ۱0 -۱8 365

Griller 1st  grade, 1,6 kg Carton box 16 1,6 brand packaging 10 -18 365

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برولي( النوع ۱  العلبة المموجة ۱6 ۱.6 كيس الشركة ۱0 -۱8 365

Griller  1st grade 
in brand 
packaging

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم 
)برويل( النوع 1

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم 
)برويل( النوع 1

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم 
)برويل( النوع 1

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم 
)برويل( النوع 1 

Griller 
1st grade in a tray

Griller 
1st grade
in vacuum bag

Griller
1st grade  in brand
packaging

OTHER PRODUCTS AVAILABLE 
منتجات أخرى مشكلة  

WHOLE BROILER CHICKEN حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برويل( النوع 1

Carton 
box 13 1,7

brand 
packa- 

ging
6-10 2 7

العلبة 
املموجة

13 1,7 / كيس 
الرشكة 

6-10 2 7

Carton 
box 7,5 1,5 tray 5 2 7

العلبة 
املموجة

7,5 1,5 صحن 5 2 7

Carton 
box 13 1,7

brand 
packa- 

ging
6-10 -18 360

العلبة 
املموجة

13 1,7 / كيس 
الرشكة 

6-10 -18 360

Carton 
box 13 1,7 vacuum 

bag 6-10 2 15

العلبة 
املموجة

13 1,7 كيس التغليف 
املفرغ من

6-10 2 15
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حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم 
)برويل( النوع 1

حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم 
)برويل( النوع 1

صدر الدجاج الالحم 
)برويل(

صدر الدجاج الالحم 
)برويل(

صدر الدجاج الالحم 
)برويل(

صدر الدجاج الالحم 
)برويل(

Griller 1st grade Griller 1st grade

Chicken breast

Chicken breast

Chicken breast

Chicken breast

صدر الدجاج الالحم )برويل( / حويصلة ذبيحة الدجاج الالحم )برويل( النوع 1
WHOLE BROILER CHICKEN / BROILER CHICKEN BREAST

Carton 
box 9 ~0,75 tray 12 2 7

العلبة 
املموجة

9 0.75~ صحن 12 2 7

Carton 
box 13 1,7 - 8 2 7

العلبة 
املموجة

13 1,7  - 8 2 7

Carton 
box 12 ~0,75 - bulk pack 2 7

العلبة 
املموجة

13 0.75~  - عمود 2 7

Carton 
box 9 ~0,75 tray 12 -18 360

العلبة 
املموجة

9 0.75~ صحن 6-10 -18 360

Carton 
box 13 1,7 - 8 -18 360

العلبة 
املموجة

13 1,7  - 8 -18 360

Carton 
box 13 ~0,75 - bulk pack -18 360

العلبة 
املموجة

13 0.75~  - عمود -18 360
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BROILER CHICKEN BREAST

Chicken 
breast fillet

Chicken 
breast fillet

Chicken 
breast fillet

Chicken 
breast fillet

Name of product Package 
Type Weight, kg Pack weight, 

kg
Type of
individual pack

Pieces per 
pack Temperature Shelf life 

(days)

التسمية نوع العلبة الوزن الصايف ،كغ الوزن املتوسط ل 
قطعة ، كغ  

شكل التعليب الخاص عدد القطع يف العلبة الحالة الحرارية مدة الصالحية

Chicken breast (Skinless) Carton box 12 ~0,58 - bulk pack 2 7 

الصدر بدون جلد العلبة المموجة ۱2 0.۵8 ~ عمود 2 7

Chicken breast (Skinless) Carton box 12 ~0,58 - bulk pack -18 180

الصدر بدون جلد العلبة المموجة ۱2 0.۵8 ~ عمود -18 180

Chicken inner breast fillet Carton box 12 ~0,01 - bulk pack -18 180 

الصدر بدون جلد العلبة المموجة ۱2 0.0۱~ عمود -18 180

Chicken breast fillet Carton box 12 ~0,09 - bulk pack 2 7 

فيليه صدر الدجاج الالحم )برولي(   العلبة المموجة ۱2 0,09~ عمود 2 7

OTHER PRODUCTS AVAILABLE 

صدر الدجاج الالحم )برويل(

Carton 
box 9 0,75 tray 12 2 7

العلبة 
املموجة

9 0,75 صحن 12 2 7

Carton 
box 12 2,00 package 6 -18 180

العلبة 
املموجة

12 2 حزمة كبرية 6 -18 180

Carton 
box 9 0,75 tray 12 -18 180

العلبة 
املموجة

9 0,75 صحن  12 -18 180

Carton 
box 12 ~0,09 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

13 0,09~  - عمود -18 180

فيليه صدر الدجاج الالحم 
)برويل(  

الصدر بدون جلد

فيليه صدر الدجاج الالحم 
)برويل(  

فيليه صدر الدجاج الالحم )برويل(  

منتجات أخرى مشكلة  
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BROILER CHICKEN WINGS

Chicken wings

Chicken wings

Chicken wings

Chicken wings

Name of product Package 
Type Weight, kg Pack weight, 

kg
Type of 
individual pack

Pieces per 
pack Temperature Shelf life 

(days)

التسمية نوع العلبة الوزن الصايف ،كغ الوزن املتوسط ل 
قطعة ، كغ  

شكل التعليب الخاص عدد القطع يف العلبة الحالة الحرارية مدة الصالحية

Chicken 2-joint wings Carton box 12 ~0,07 - bulk pack -18 180

الجناح مع النهابتين 2  العلبة المموجة ۱2 0.۵8 ~ عمود -۱8 ۱80

Chicken middle joint Carton box 12 ~0,03 - bulk pack -18 180

جناح الكوع الصدر بدون جلد ۱2 0.۵3 ~ - عمود -۱8 ۱80

Chicken drummette Carton box 12 ~0,05 - bulk pack -18 180 

جناح الكتف  العلبة المموجة ۱2 0.05~ عمود -18 180

Chicken wing tip Carton box 12 ~0,01 - bulk pack -18 180 

جناح الفرشاة العلبة المموجة ۱2 0.۵۱ ~ - عمود -18 180

OTHER PRODUCTS AVAILABLE 

جناح الدجاج الالحم )برويل( الكامل

Carton 
box 9 0,75 tray 12 2 7

العلبة 
املموجة

9 0,75 صحن 12 2 7

Carton 
box 12 ~0,09 - bulk pack 2 7

العلبة 
املموجة

12 0,09~  - عمود 2 7

Carton 
box 9 0,75 tray 12 -18 180

العلبة 
املموجة

9 0,75 صحن  12 -18 180

Carton 
box 12 ~0,09 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

13 0,09~  - عمود -18 180

جناح الدجاج الالحم )برويل( 
الكامل

جناح الدجاج الالحم )برويل( 
الكامل

جناح الدجاج الالحم )برويل( 
الكامل

جناح الدجاج الالحم )برويل( 
الكامل

منتجات أخرى مشكلة  
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BROILER CHICKEN LEG

Chicken leg

Chicken leg

Chicken leg

Chicken leg

Chicken leg quarter

  الدجاج الالحم  فخد )برويل (

فخد الدجاج الالحم )برويل (  

فخد الدجاج الالحم )برويل (  

فخد " خاص ") الربع الخلفي ( 

فخد الدجاج الالحم )برويل (  

فخد الدجاج الالحم )برويل (  

Carton 
box 9,55 0,796 tray 12 2 7

العلبة 
املموجة

9.۵۵ 0.79۶ صحن 12 2 7

Carton 
box 12 ~0,3 - bulk pack 2 7

العلبة 
املموجة

12 0,3~  - عمود 2 7

Carton 
box 12 ~0,4 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

12 0,4~  - عمود -18 180

Carton 
box 9,55 0,796 tray 12 -18 180

العلبة 
املموجة

9.۵۵ 0.79۶ صحن  12 -18 180

Carton 
box 12 ~0,3 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

12 0,3~  - عمود -18 180
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BROILER CHICKEN THIGH 

Chicken thigh 
boneless

Chicken thigh 
boneless

Chicken thigh 
boneless

Chicken thigh 
boneless

فخد الدجاج الالحم )برويل ( مع عظم  

فخد  الدجاج الالحم )برويل ( 
بدون عظم

فخد  الدجاج الالحم )برويل ( 
بدون عظم

فخد  الدجاج الالحم )برويل ( 
بدون عظم

فخد  الدجاج الالحم )برويل ( 
بدون عظم

Carton 
box 9 0,75 tray 12 2 7

العلبة 
املموجة

9 0.75 صحن 12 2 7

Carton 
box 12 ~0,12 - bulk pack 2 7

العلبة 
املموجة

12 ~0.12  - عمود 2 7

Carton 
box 9 0,75 tray 12 -18 180

العلبة 
املموجة

9 0.75 صحن  12 -18 180

Carton 
box 12 ~0,12 - bulk pack -18 360

العلبة 
املموجة

12 ~0.12  - عمود -18 360



PRODUCT CATALOG

BROILER CHICKEN THIGH 

Chicken thigh bone-in

Chicken thigh
bone-in

Chicken thigh bone-in

Chicken thigh
bone-in

Name of product Package 
Type Weight, kg Pack weight, 

kg
Type of
individual pack

Pieces per 
pack Temperature Shelf life 

(days)

التسمية نوع العلبة الوزن الصايف ،كغ الوزن املتوسط ل 
قطعة ، كغ  

شكل التعليب الخاص عدد القطع يف العلبة الحالة الحرارية مدة الصالحية

Chicken thigh boneless skinless Carton box 12 ~0,11 - bulk pack 2 7 

فخد  الدجاج الالحم )برولي ( بدون عظم وبدون جلد  العلبة المموجة ۱2 0.۱۱ ~ عمود 2 7

Chicken thigh boneless skinless Carton box 12 ~0,11 - bulk pack -18 180

فخد  الدجاج الالحم )برولي ( بدون عظم وبدون جلد  العلبة المموجة ۱2 0.۱۱ ~ عمود 2 7

OTHER PRODUCTS AVAILABLE 

فخد الدجاج الالحم )برويل ( مع عظم  

فخد الدجاج الالحم 
)برويل ( مع عظم  

فخد الدجاج الالحم 
)برويل ( مع عظم  

فخد الدجاج الالحم 
)برويل ( مع عظم  

فخد الدجاج الالحم 
)برويل ( مع عظم  

Carton 
box 9 0,75 tray 12 2 7

العلبة 
املموجة

9 0.75 صحن 12 2 7

Carton 
box 12 ~0,17 - bulk pack 2 7

العلبة 
املموجة

12 0,17~  - عمود 2 7

Carton 
box 9 0,75 tray 12 -18 180

العلبة 
املموجة

9 0.75 صحن  12 -18 180

Carton 
box 12 ~0,17 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

12 0,17~  - عمود -18 180

منتجات أخرى مشكلة  



MIRATORG

Chicken
drumstick

Chicken Chachochbili 
and shish kebab 

Chicken
drumstick

Chicken
drumstick

Chicken Chachochbili 
and shish kebab 

Chicken
drumstick

BROILER CHICKEN DRUMSTICK   ) قصبة الدجاج الالحم )برويل

قصبة الدجاج الالحم 
)برويل (  

قصبة الدجاج الالحم 
)برويل (  

اسياخ الشواءو الكباب من 
لحم الدجاج الالحم )برويل (     

اسياخ الشواءو الكباب من 
لحم الدجاج الالحم )برويل (     

قصبة الدجاج الالحم 
)برويل (  

قصبة الدجاج الالحم 
)برويل (  

Carton 
box 9 0,75 tray 12 2 7

العلبة 
املموجة

9 0.75 صحن 12 2 7

Carton 
box 9 0,75 tray 12 2 7

العلبة 
املموجة

9 0.75 صحن 12 2 7

Carton 
box 12 ~0,13 - bulk pack 2 7

العلبة 
املموجة

12 0,13~  - عمود 2 7

Carton 
box 9 0,75 tray 12 -18 180

العلبة 
املموجة

9 0.75 صحن  12 -18 180

Carton 
box 10,2 0,85 tray 12 -18 180

العلبة 
املموجة

10,2 0.85 صحن  12 -18 180

Carton 
box 12 ~0,13 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

12 0,13~  - عمود -18 180



PRODUCT CATALOG

Chicken thigh 
in garlic sauce 

Chicken wing 
in «Satsebeli» sauce 

Chicken leg 
in «BBQ» sauce

Chicken fillet 
in creamy sauce

Chicken shish kebab 

Chicken wing 
in spicy sauce

Chicken «Tabaka» 

MARINATED CHICKEN متبل الدجاج

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 2 15

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 2 15

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 2 15

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 2 15

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 2 15

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 2 15

Carton 
box 12 2 pail 6 2 7

العلبة 
املموجة

12 2 سطل 6 2 7

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 2 15

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 2 15

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 2 15

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 2 15

Carton 
box 10 1,5 Cooking 

bag 8 2 15

العلبة 
املموجة

10 1,5 كيس للشوي 
بالفرن

8 2 15

الدجاج الالحم )برويل ( 
يف صلصة الثوم فخد  

جناح الدجاج الالحم )برويل 
( يف صلصة"ساتسيبيل"  

الدجاج الالحم )برويل ( يف 
صلصة "البابريكو "  فخد  

أسياخ الشواء من الدجاج  

 فيليه الدجاج الالحم 
)برويل ( يف صلصة الزبدة 

جناح الدجاج الالحم 
)برويل ( يف الصلصة 
الحارة "قطع "

فروج تاباك



MIRATORG

Chicken thigh 
in garlic sauce 

Chicken wing 
in «Satsebeli» sauce 

Chicken leg 
in «BBQ» sauce

Chicken fillet 
in creamy sauce

Chicken shish kebab 

Chicken wing 
in spicy sauce

Chicken «Tabaka» 

MARINATED CHICKEN متبل الدجاج

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 -18 180

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 -18 180

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 -18 180

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 -18 180

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 -18 180

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 -18 180

Carton 
box 12 2 pail 6 -18 180

العلبة 
املموجة

12 2 سطل 6 -18 180

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 -18 180

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 -18 180

Carton 
box 10 1 Cooking 

bag 10 -18 180

العلبة 
املموجة

10 1 كيس للشوي 
بالفرن

10 -18 180

Carton 
box 10 1,5 Cooking 

bag 8 -18 180

العلبة 
املموجة

10 1,5 كيس للشوي 
بالفرن

8 -18 180

الدجاج الالحم )برويل ( 
يف صلصة الثوم فخد  

جناح الدجاج الالحم )برويل 
( يف صلصة"ساتسيبيل"  

الدجاج الالحم )برويل ( يف 
صلصة "البابريكو "  فخد  

أسياخ الشواء من الدجاج  

 فيليه الدجاج الالحم 
)برويل ( يف صلصة الزبدة 

جناح الدجاج الالحم 
)برويل ( يف الصلصة 
الحارة "قطع "

فروج تاباك



PRODUCT CATALOG

BY-PRODUCTS*

Feet unprocessed, 
grade C

Breast cartilage

Backbone

Heads

Upper back

Tail

Neck skinless

Paws unprocessed, 
grade C

املخلفات

Carton 
box 10 ~0,05 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0.05 ~ - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,012 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0.012 ~ - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,096 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0.096 ~ - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,06 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0.06 ~ - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,02 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0.02 - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,11 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0.11 - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,015 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0.015 ~ - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,02 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0.02 ~ - عمود -18 180

األرجل غري املعالجة ، من 
C الفئة

عظم العجز

الرؤوس

املخالب غري املعالجة ، من 
C الفئة

القام األعىل من الظهر

الذيل مع الجلد

غرضوف فص العظم

الرقسبة من دون الجلد
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BY-PRODUCTS*

Breast skin

Heart

Liver

Gizzard 

Heart

Liver 

Gizzard 

Neck skin

املخلفات

Carton 
box 12-14 - - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

14-12 - - عمود -18 180

Carton 
box 3,6 0,45 tray 8 2 7

العلبة 
املموجة

14-12 0,45 صحن 8 2 7

Carton 
box 8 1 thermo-

forming 8 2 7

العلبة 
املموجة

8 1 ضد االحرتاق 8 2 7

Carton 
box 3,6 0,45 tray 8 2 7

العلبة 
املموجة

3.6 0.45 صحن 8 2 7

Carton 
box 12-14 - - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

14-12 - - عمود -18 180

Carton 
box 12 1 brand 

pack 12 -18 180

العلبة 
املموجة

12 1 كيس 
الرشكة /

12 -18 180

Carton 
box 12 1

brand 
packa-

ging
12 -18 180

العلبة 
املموجة

12 1 كيس 
الرشكة /

12 -18 180

Carton 
box 12 1

brand 
packa-

ging
12 -18 180

العلبة 
املموجة

12 1 كيس 
الرشكة /

12 -18 180

القلب

الكبد

األحشاء األحشاء

الكبد

القلب

الجلد مع الصدر جلد الرقبة  



PRODUCT CATALOG

BY-PRODUCTS*

MDM

*all by-products are 
packed in carton box

Meat and bone meal**

Feather meal**

Blood meal**

**chicken meal
are packed
in big bag

Minced bones

املخلفات

املنتجات الثنوية معبأة يف 
الصندوق املموج.

لحم الدواجن املنزوع العظم 
ميكانيكيا

بقايا العظام

الطحني الويل

طحني علف اللحم طحني علف الدم

معبأة املنتجات.

Carton 
box 12-14 - - - -18 180

العلبة 
املموجة

14-12 - - - -18 180

Carton 
box 12-14 - - - -18 180

العلبة 
املموجة

14-12 - - - -18 180

Carton 
box 850 - - - -18 180

العلبة 
املموجة

850 - - - -18 180

Carton 
box 850 - - - -18 180

العلبة 
املموجة

850 - - - -18 180

Carton 
box 10 0,012 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0,012 - عمود -18 180
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Whole Chicken

Hen 
forequarter

Hen leg quarter

Whole Hen

Half Hen

Hen wings
Hen leg

Hen fillet

Breast
(open cut)

Leg quarter

Leg oyster cut
3-joint wings

Drumstick

Tail

Thigh bone-in

Thigh boneless

Breast
skinless

Inner fillet

Breast fillet
skin-on

Fillet

Wing tip

Middle joint2-joint wings

Drummette

نصف ذبيحة الدجاج

ربع فيلية الذبيحة الخلفية للدجاج
فيليه ذبيحة الدجاج

أجنحة ذبيحة الدجاج

 ربع فيلية الذبيحة األمامية للدجاج

ذبيحة الدجاج

أفخاد ذبيحة الدجاج 



PRODUCT CATALOG

HEN***

Whole hen 2d grade

Hen forequarter

Hen wings

Hen leg

Hen fillet

Hen leg quarter

Half hen

***packed in carton box

ذبيحة الدجاج

ربع فيلية الذبيحة 
 األمامية للدجاج

أجنحة ذبيحة الدجاج

أفخاد رب ٍذت اىذجاج

ربع فيلية الذبيحة 
الخلفية للدجاج

نصف ذبيحة الدجاج

فيليه ذبيحة الدجاج

املنتجات معبأة

Carton 
box 14 ~3,5 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

14 3.5 - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,9 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0,9 - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,15 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0,15 - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,5 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0,5 - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~1,5 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 1.5 - عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,09 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0,09 - عمود عمود -18 180

Carton 
box 10 ~0,65 - bulk pack -18 180

العلبة 
املموجة

10 0,065 - عمود -18 180

 قطيع الدجاج املرىب
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Type of individual pack
شكل التعليب الخاص

Shelf life (days)
مدة الصالحية

Pack Weight, kg 
الوزن املتوسط ل 1 قطعة ، كغ

Temperature
الحالة الحرارية

 Weight, kg
الوزن الصايف ،كغ

Pieces per pack
عدد القطع يف العلبة

Package Type
نوع العلبة



«MIRATORG» RUSSIA

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


