КАТАЛОГ

НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ

R

НАПІВФАБРИКАТИ

ВИРІЗКА

КОРЕЙКА
БЕЗ РЕБЕР

КОРЕЙКА

НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ
ВЕЛИКОКУСКОВІ ІЗ СВИНИНИ

ВИРІЗКА

КОРЕЙКА БЕЗ РЕБЕР
охолоджена під вакуумом

охолоджена в захисному середовищі

ТУ У 46.38.031-95

ТУ У 46.38.031-95

ТУ У 46.38.031-95

Попереково- клубовий м’яз овальнопродовгуватої форми, частково вкритий
блискучим сухожиллям, без прилягаючих
до нього малого поперекового мускула,
сполучної і жирової тканини.

Спинна та поперекова частини напівтуші,
починаючи з п’ятого ребра і до першого
крижового хребця, без грудних і поперекових
хребців, без ребер. Шар підшкірного жиру не більше ніж 10 мм.

Спинна та поперекова частини напівтуші,
починаючи з п’ятого ребра і до першого
крижового хребця, без грудних і поперекових
хребців, з ребрами довжиною не більше ніж
80 мм. Шар підшкірного жиру - не більше ніж
10 мм.

охолоджена під вакуумом

Маса нетто
продукту, г
Індивідуальна
упаковка

3000
4000
Пакет вакуумний 360*260 мм

КОРЕЙКА

5000
6000

Маса нетто
продукту, г
Індивідуальна
упаковка

Пакет вакуумний 260*700мм

Маса нетто
продукту, г
Індивідуальна
упаковка

3800
5000
Пакет вакуумний 360*260 мм

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – від 5 до 7 шт

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – 4 шт

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – від 3 до 4 шт

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС
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НАПІВФАБРИКАТИ

ШИЙНА
ЧАСТИНА

ЛОПАТОЧНА
ЧАСТИНА

ТАЗОСТЕГНОВА
ЧАСТИНА

НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ
ВЕЛИКОКУСКОВІ ІЗ СВИНИНИ

ШИЙНА ЧАСТИНА

ЛОПАТОЧНА ЧАСТИНА

ТАЗОСТЕГНОВА ЧАСТИНА

ТУ У 46.38.031-95

ТУ У 46.38.031-95

ТУ У 46.38.031-95

М’язи шийної і підлопаточної частини,
прилеглі до шийних, перших чотирьох
грудних хребців і верхньої половини ребер.
Грубі сухожилля видалені, краї рівномірно
обрізані.

М’язи лопаточної частини, відокремлені з
лопаточної і плечової кісток одним пластом,
без м’язів, прилеглих до ліктьової і променевої
кісток. Товщина підшкірного жиру - не більше
ніж 10 мм.

М’язи, відокремлені від тазової, крижової і
стегнової кісток одним пластом, без м’язової
і сполучної тканини, прилеглих до гомілкової
кістки. Товщина підшкірного жиру - не більше
ніж 10 мм.

охолоджена під вакуумом

охолоджена під вакуумом

охолоджена під вакуумом

Маса нетто
продукту, г

4000
5000

Маса нетто
продукту, г

8000
10000

Маса нетто
продукту, г

8000
10000

Індивідуальна
упаковка

Пакет вакуумний 360*260 мм

Індивідуальна
упаковка

Пакет вакуумний 360*280 мм

Індивідуальна
упаковка

Пакет вакуумний 360*280 мм

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – від 3 до 4 шт

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кількість в тр. тарі – від 4 до 5 шт

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – від 3 до 4 шт

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

3

www.globino.ua

R

НАПІВФАБРИКАТИ

РУЛЬКА
СВИНЯЧА

ГРУДИНКА

ГРУДИНКА

БЕЗ ШКУРКИ

В ШКУРІ

НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ
ВЕЛИКОКУСКОВІ ІЗ СВИНИНИ

ГРУДИНКА без шкурки

ГРУДИНКА в шкурі

РУЛЬКА свиняча
охолоджена

охолоджена

охолоджена

ТУ У 21667547. 014-95

ТУ У 46.38.031-95

ТУ У 46.38.031-95

Частина передпліччя свинячої півтуші в шкурі,
відділена від лопатки на рівні ліктьового
суглоба з кістками передпліччя та плечової
кісток.

Грудореберна частина напівтуші з ребрами,
без грудної кістки та без соскової і пахової
частин, без шкури.

Грудореберна частина напівтуші з ребрами,
без грудної кістки та без соскової і пахової
частин зі шкурою.

1 шт

2 шт

Маса нетто
продукту, г

900
1000

1500
2200

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Пакет
270*180 мм

Пакет
270*180 мм

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі –
від 9 до 10 шт

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі –
від 9 до 10 шт

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі –
від 3 до 4 шт

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі –
від 3 до 4 шт

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС
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5000
7000
Пакет вакуумний 360*250 мм

4

Маса нетто
продукту, г
Індивідуальна
упаковка

4500
6000
Пакет вакуумний 360*250 мм

НАПІВФАБРИКАТИ

R

КОТЛЕТНЕ
М’ЯСО

ФАРШ
ДОМАШНІЙ

ФАРШ АСОРТІ

НАПІВФАБРИКАТ М’ЯСНИЙ
НАТУРАЛЬНИЙ ІЗ СВИНИНИ

НАПІВФАБРИКАТ
М’ЯСНИЙ ПОСІЧЕНИЙ

КОТЛЕТНЕ М’ЯСО

ФАРШ АСОРТІ

ФАРШ ДОМАШНІЙ

ТУ У 46.38.031-95

ТУ У 15.8-33262497-009:2005

ТУ У 15.8-33262497-009:2005

М’ясна м’якуш різної величини і маси з
нижньої половини ребер, міжсоскової і
пахової частини; обрізки, одержані від
зачистки великокускових напівфабрикатів.
Сухожилля, кістки, хрящі, крововиливи, груба
сполучна тканина видалені

Однорідна маса без кісток, хрящів, жилок,
грубої сполучної тканини, кров’яних згустків
світло-рожевого кольору.

Однорідна маса без кісток, хрящів, жилок,
грубої сполучної тканини, кров’яних згустків
темно-червоного кольору.

охолоджене

охолоджений

охолоджений

Маса нетто
продукту, г

6000
8000

Маса нетто
продукту, г

500

900
1200

Маса нетто
продукту, г

500

Індивідуальна
упаковка

Пакет вакуумний 360*280 мм

Індивідуальна
упаковка

Оболонка –
поліамідна ø65 мм

Пакет вакуумний
270*180 мм

Індивідуальна
упаковка

Лоток 240*160*55 мм,
матеріал - пропілен

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі –
від 3 до 4 шт

Транспортна
тара

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

Строк
придатності,
умови зберігання

10 діб
температура
від 0 ºС до 6 ºС

Транспортна
тара
Строк
придатності,
умови зберігання

Ящик пластиковий
Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 36 шт кіл. в тр. тарі – до 20 шт
7 діб
температура
від 0 ºС до 6 ºС

5

10 діб
температура
від 0 ºС до 6 ºС
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НАПІВФАБРИКАТИ М'ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ ІЗ СВИНИНИ
ЗАПАКОВАНІ В ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

R

ЕСКАЛОП АПЕТИТНИЙ

1

охолоджений

ТУ У 21667547.014-99

Шматочки м’якуша, овально-плоскої форми товщиною не більше
ніж 20-25 мм, нарізані із найдовшого спинного м’яза.

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

650
700

Лоток 240*160*55 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

МЕДАЛЬЙОН

2

охолоджений

ТУ У 21667547.014-99

Шматочки м’якуша, нарізані з вирізки, округлої форми товщиною не
більше ніж 30 мм.

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

650
700

Лоток 240*160*55 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

ПЕЧЕНЯ ДОМАШНЯ

3

охолоджена

ТУ У 21667547.014-99

Шматочки м’якуша масою 50-100 г з вмістом жирової тканини не
більше ніж 80%, нарізані з усіх частин напівтуші.

www.globino.ua
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Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

650
700

Лоток 240*160*55 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

НАПІВФАБРИКАТИ М'ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ ІЗ СВИНИНИ
ЗАПАКОВАНІ В ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

R

ПІДЖАРКА

4

охолоджена

ТУ У 21667547.014-99

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної форми масою
10 - 50 г, нарізані з тазостегнової частини або корейки.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

650
700

Лоток 240*160*55 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

СТЕЙК ІЗ СВИНЯЧОГО ОШИЙКА
В МАРИНАДІ "БАЗИЛІКОВИЙ" охолоджений

5

в захисному середовищі
ТУ У 10.1-34485173-009:2013

М’язи шийної частини у вигляді великих шматків, зачищених від
сухожиль і грубих поверхневих плівок. Поверхня вкрита рівномірними
шаром маринаду з декоративними сумішами спецій.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

500
700

Лоток 240*160*35 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ ПОСІЧЕНІ ОХОЛОДЖЕНІ
В ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

КОВБАСКИ-ГРИЛЬ «ЧАСНИКОВІ»

6

охолоджені

ТУ У 15.8-31108640-014:2005

Батончики, заповнені фаршем від рожевого до темно-червоного
кольору.

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

500

Лоток 240*160*55 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЮ ТА СМАЖЕННЯ
"МЮНХЕНСЬКІ" охолоджені

7

ТУ У 10.1-34485173-009:2013

Батончики, заповнені фаршем від світло-рожевого до червоного
кольору з видимим включенням спецій.

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

450
550

Лоток 200*190*55 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС
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НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ ПОРЦІЙНІ
ІЗ СВИНИНИ ПІД ВАКУУМОМ

ШИЙНА ЧАСТИНА

1

охолоджена, порційний виріб
ТУ У 46.38.031-95

М’язи шийної і підлопаточної частини, прилеглі до шийних, перших
чотирьох грудних хребців і верхньої половири ребер. Грубі сухожилля
видалені, краї рівномірно обрізані.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

700
900

Пакет
вакуумний
185*140 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 35 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

ЛОПАТОЧНА ЧАСТИНА

2

охолоджена, порційний виріб
ТУ У 46.38.031-95

М’язи лопаточної частини, відокремлені з лопаточної і плечової кісток
одним пластом, без м’язів, прилеглих до ліктьової і променевої кісток.
Товщина підшкірного жиру - не більше ніж 10 мм.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

700
900

Пакет
вакуумний
185*140 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 35 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

ТАЗОСТЕГНОВА ЧАСТИНА

3

охолоджена, порційний виріб

ТУ У 46.38.031-95

М’язи, відокремлені від тазової, крижової і стегнової кісток одним
пластом, без м’язової і сполучної тканини, прилеглих до гомілкової
кістки. Товщина підшкірного жиру - не більше ніж 10 мм.

www.globino.ua
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Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

700
900

Пакет
вакуумний
185*140 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 35 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ ПОРЦІЙНІ
ІЗ СВИНИНИ ПІД ВАКУУМОМ

КОРЕЙКА БЕЗ РЕБЕР

R

4

охолоджена, порційний виріб
ТУ У 46.38.031-95

Спинна та поперекова частини напівтуші, починаючи з п'ятого ребра і
до першого крижового хребця, без грудних і поперекових хребців, без
ребер. Товщина підшкірного жиру - не більше ніж 10 мм.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

700
900

Пакет
вакуумний
185*140 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 35 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

ВИРІЗКА

5

охолоджена

ТУ У 46.38.031-95

Попереково- клубовий м’яз овально-продовгуватої форми, частково
вкритий блискучим сухожиллям, без прилягаючих до нього малого
поперекового мускула, сполучної і жирової тканини.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

700
900

Пакет
вакуумний
185*140 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 35 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС
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ІЗ СВИНИНИ

ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ
НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ

НАТУРАЛЬНІ
ПІД ВАКУУМОМ

R

БАЛИК ДЛЯ ЗАПІКАННЯ

1

охолоджений

ТУ У 15.8-31108640.009-2002

Найдовший м’яз спини з прилягаючими до нього м’язами, зачищений
від жиру, краї рівні, покриті декоративними спеціями, готовий до
запікання.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

800
1100

Пакет вакуумний
200*330 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 6 ºС

РУЛЕТ СВИНЯЧИЙ ФАРШИРОВАНИЙ

2

охолоджений

ТУ У 10.1-34485173-009:2013

Пласти м'язової тканини з грудної частини, звернуті рулетом, начинені
свининою нежирною.

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

800
1100

Пакет вакуумний
200*330 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 6 ºС

ІТАЛІЙСЬКА ПОРКЕТТА

3

охолоджена

ТУ У 10.1-34485173-009:2013

М’язи або пласт м’яса без шкури і без кістки, покриті декоративними
обсипками в сітці.

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

800
1100

Пакет вакуумний
200*330 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 6 ºС

БУЖЕНИНА ПО-ДОМАШНЬОМУ

4

охолоджена

ТУ У 21667547.014-99

Шматочки м’якуша масою 50-100 г з вмістом жирової тканини не
більше ніж 80%, нарізані з усіх частин напівтуші.
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Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

800
1100

Пакет вакуумний
200*330 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС
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ІЗ ЯЛОВИЧИНИ

НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ

НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ
НАТУРАЛЬНІ В ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ІЗ ЯЛОВИЧИНИ

R

ВЕЛИКОКУСКОВІ

1

ЯЛОВИЧИНА ДЛЯ ТУШКУВАННЯ
охолоджена

ТУ У 21667547.014-99

М’якуш неправильної чотирикутної або овальної форми з зарівненими
краями із тазостегнової частини.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

800
1000

Лоток 240*160*65 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

ПОРЦІЙНІ

2

СТЕЙК КЛАСИЧНИЙ
охолоджений

ТУ У 21667547.014-99

Шматочки м’якуша, нарізані з тазостегнової частини або найдовшого
м’яза спини овальної форми, товщиною 20-30 мм.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

500
700

Лоток 240*160*55 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

ДРІБНОКУСКОВІ

3

ПІДЖАРКА ПІКАНТНА
охолоджена

ТУ У 21667547.014-99

Шматочки м’якуша масою 10-15 г, нарізані у поперечному напрямі
до розташування м’язових волокон з верхніх і внутрішніх шматків
задньостегнової частини або поперекової і спинної частини.
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

600
700

Лоток 240*160*55 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в тр. тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС
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R

НАПІВФАБРИКАТИ М'ЯСНІ ДРІБНОКУСКОВІ БЕЗКІСТКОВІ ІЗ СВИНИНИ

1

ШАШЛИК «АСОРТІ»

натуральний в маринаді охолоджений під вакуумом
ТУ У 15.8-31108640.009-2002

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної форми
масою 30 – 50 г, нарізані з тазостегнової, лопаткової або
шийної частини в маринаді

2

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

900
1200

Пакет
вакуумний
200*190 мм,
280*185 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в транспортній
тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

ШАШЛИК «БАРБЕКЮ»

натуральний в маринаді охолоджений під вакуумом
ТУ У 15.8-31108640. 009-2002

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної форми
масою 30 – 50 г, нарізані з тазостегнової, лопаткової або
шийної частини в маринаді

www.globino.ua

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

900
1200

Пакет
вакуумний
200*190 мм,
280*185 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в транспортній
тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС
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ШАШЛИК

R

3

ШАШЛИК ІЗ ЗАМАРИНОВАНОГО М’ЯСА
охолоджений в захисному середовищі
ТУ У 15.8-31108640. 009-2002

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної форми
масою 30 – 50 г, нарізані з тазостегнової, лопаткової або
шийної частини зі спеціями

4

Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

≈ 2000

Лоток 240*160*100 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в транспортній
тарі – до 10 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

ШАШЛИК ПО - КАВКАЗСЬКИ

охолоджений під вакуумом і в захисному середовищі
ТУ У 15.1-30978685-016-2003

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної форми
масою 30 – 50 г, нарізані з тазостегнової, лопаткової або
шийної частини зі спеціями
Маса нетто
продукту, г

Індивідуальна
упаковка

Транспортна
тара

Строк
придатності,
умови зберігання

900
1200

Пакет
вакуумний
200*190 мм,
280*185 мм

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в транспортній
тарі – до 20 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС

≈ 2000

Лоток 240*160*100 мм,
матеріал - пропілен

Ящик пластиковий
600*400*200 мм,
кіл. в транспортній
тарі – до 10 шт

10 діб
температура
від 0 ºС до 4 ºС
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ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»,
вул. Карла Маркса, 228, м. Глобине,
Полтавська обл., 39000, Україна
Тел./Факс: +38 (05365) 2 - 52 -50
Моб.тел.: +38 (050) 308 15 10
E-mail: miroshnichenko.d@td.globino.ua
Ваш торговий представник:
Мобільний телефон:
www.globino.ua

globinocorp

globino_official

