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Toriyama Umami Wagyu
Mięso Wagyu ma długą tradycję kulturową i kulinarną w Japonii. Mięso znane jest głównie z 

charakterystycznej marmurkowatości. Ale za dobrym bydłem Wagyu skrywa się o wiele więcej. 
Toriyama Umami Wagyu chciałaby ustanowić nowe standardy poprzez zawartość umami w mięsie 

Wagyu. 
Więcej niż normalna marmurkowatość: Umami-Wagyu 

Często produkcja Wagyu polega tylko na typowej marmurkowatości mięsa. Toriyama Umami Wagyu 
przywiązuje również dużą wagę do smaku umami przy chudym i tłustym mięsie. Dzięki opatentowanej 

analizie smakowej zawartość umami w mięsie mierzona jest w celu zapewnienia jej maksymalnej 
zawartości.

Chów i hodowla bydła rasy Wagyu 
Oprócz genetyki, hodowla i pasza mają również wpływ na smak umami. 20-hektarowa 
farma Toriyama leży u stóp góry Akagi - obszaru obdarzonego czystym powietrzem i 
czystą wodą z gór Tanigawa. Ponadto, około 1200 sztuk bydła w gospodarstwie 
doświadcza różnych pór roku; temperatury osiągają 30 stopni latem, a zimą spadają 
poniżej zera.

Maksymalne standardy jakości 
Hodowla kontrolowana jest od początku do uzyskania gotowego mięsa Wagyu przez 
Toriyama Umami Wagyu. W ostatnich latach zebrano dane dotyczące ponad 3000 sztuk 
bydła. Kontrole te są możliwe dzięki temu, że firma sama wykonuje każdy krok na 
swojej drodze, od produkcji, poprzez rozwój i sprzedaż produktów, aż po doradztwo i 
promocję wołowiny Wagyu. 

Wagyu Chuck Short Ribs  
bez kości - Umami
ok. 3,0 - 4,0 kg / szt. - Japonia    

Numer artykułu:  541757       

Wagyu Picanha / Krzyżowa
Umami
ok. 2,5 - 3,5 kg / szt. - Japonia

Numer artykułu:  541755        

Wagyu Ribeye  
Umami, bez okrywy
ok. 2,0 kg / szt. - Japonia    

Numer artykułu:  541759  

Wagyu Roastbeef 
Umami
ok. 2,0 kg / szt. - Japonia    

Numer artykułu:  541756        

PRODUKTY
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Mięso

Boczek| Havellandzka wieprzowina jabłkowa
bez kości
ok. 5,0 - 6,0 kg / szt. - Niemcy
Numer artykułu:  541104

Biodrówka cielęca | Vercelli
oczyszczona, jasna
ok. 1,5 kg / szt. - Włochy

Numer artykułu:  541589

US-Ball Tip - Kulka | GOP
ok. 1,0 - 1,5 kg / szt.  - USA 

Numer artykułu:  541267

Polędwica wołowa 4/5 lbs
ok. 2,5 kg / szt. - NZL

Numer artykułu:  541237

Roastbeef | Irish Nature
ok. 6,0 - 8,0 kg / szt. - Irlandia 

Numer artykułu:  540626

Polędwica wołowa 4/5 lbs
ok. 2.0 kg / szt. - Kanada 

Numer artykułu:  560204

Owoce i warzywa

Dziki brokuł | Keltenhof 
300 g / op., 4 op. / KT - Niemcy 

Numer artykułu:  521041

Mix dzikich ziół| Keltenhof
Dandelion, baby szpinak, warzywa azjatyckie, dzika 
musztarda, pędy grochu, dzika rzeżucha, babka, przywrot-nik, 
krwawnik, rozchodnik, gwiazdnica, szczawik, różne kwiaty 
250 g / op., 2 op. / KT - Niemcy 

Numer artykułu:  521014

Kiełki Affilla
16 op. / KT - Holandia

Numer artykułu:  520529   

Boczniak mikołajkowy
1 kg / KT - Niemcy 

Numer artykułu:  520621

Grzyby Shi Take
ok. 1,0 kg / KT - Niemcy

Numer artykułu:  520619

Ryby i owoce morza

Troć fjordowa | patroszona
Oncorhynchus mykiss
3,0 – 4,0 kg / szt., 1 szt. / skrz. – Norwegia (AQ)

Numer artykułu:  550353

Filet z tuńczyka | Sashimi Center Cut
Thunnus albacares
3,0 – 6,0 kg / szt., 1 szt. / skrz. – Ocean indyjski

Numer artykułu:  550586

Pstrąg alpejski | patroszony
Salvelinus alpinusxfontinalis
1,0 – 2,0 kg / szt., 2 szt. / skrz.– Niemcy (AQ)

Numer artykułu:  550628

Filet z molwy bez skóry
Molva molva
500 – 1000 g / szt., 3,0 kg / skrz. – Atlantyk

Numer artykułu:  550273

Wilder Brokkoli | Keltenhof 

Numer artykułu:  550901

nowy sezon
Skrei polędwiczki ze skórą
Gadus morhua
0,8 kg+ / szt., ok. 3,0 kg / skrz. – Norwegia (Lofoty)

Podane ceny są cenami netto. Mogą ulec zmianie. Do wyczerpania zapasu.
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