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  24 / 24  
Dostępni 24 godziny na dobę/Dostawy na terenie 

całych Niemiec w przeciągu jednego dnia.
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Żywność jest ważną częścią naszej kultury. Każdy kraj, każdy region mają własne przepisy, dania i trady-

cje dnia codziennego jak również na święta. Dobre produkty żywnościowe są rozkoszą dla podniebienia 

i zarazem, w pełnym tego słowa znaczeniu, produktami do życia.

Carlo Petrini, założyciel ruchu Slow Food, z pochodzenia Włoch, zdefiniował skalę wysokiej jakości żyw-

ności jako »buono, pulito e giusto« – dobre, czyste i odpowiednie. »Wszystko co zjadłem, staje się czę-

ścią mnie, a ja bym chciał dokładnie wybierać to, co się stanie moją częścią.« Havelland Express czuje 

się zobowiązane do stosowania właśnie tych zasad.

Dlatego też głównym naszym celem jest dbanie o  wyjątkową jakość produk-

tów oraz kompetentną, bezpośrednią obsługę naszych klientów. Od wiadomego 

i przejrzystego pochodzenia przez staranną hodowlę i wytwarzania w naszych za-

kładach partnerskich, po  staranne obchodzenie się przez naszych pracowników: 

Gwarantujemy, że produkt zostanie dostarczony do Kuchni zawsze w  nienagan-

nym stanie i z zachowaniem pełnej świeżości. Niezależnie czy wytworzony został 

w Branderburgii, czy też Austrii, czy transport odbywał się statkiem, samolotem 

czy ciężarówką, każdy pojedynczy produkt przechodzi u nas przez wiele rąk, które 

wszystkie łączy jedna pasja – produkcja dobrej żywności z charakterem. 

W  1992 r. razem z  moim ojczymem założyłem firmę Havelland Express, a  naszą motywacją było po-

nowne kulinarne zjednoczenie Berlina i jego okolic. Branderburgia uznawana jest tradycyjnie za zaple-

cze mięsne i warzywnik Berlina. Te, przerwane w wyniku podziału Niemiec struktury, chcielibyśmy na 

nowo ożywić poprzez nasz entuzjazm dla produktów najwyższej jakości.

Wiele naszych regionalnych produktów, jak królik z  regionu Beelitz, branderburska kaczka wiejska 

lub havellandzka wieprzowina jabłkowa stały się już tradycyjnymi markami. Naszym zdaniem jest 

i będzie w dalszym ciągu, wspieranie wytwarzanych w naszym regionie produktów, jak również za-

poznawanie wytwórców i  producentów z  naszymi klientami. Poza regionalnymi produktami, firma 

Havelland Express oferuje wysokiej jakości żywność z całego świata. Dziś nasz asortyment obejmuje 

wybrane produkty ze 180 krajów.

Pragniemy dostarczać Państwu codziennie lepsze najświeższe produkty, nie zapominając przy tym 

o odpowiedzialności za środowisko, zwierzęta i zasoby naturalne.

Życzę Państwu długotrwałej kulinarnej rozkoszy

Herzlich,

Michael Kunzmann,

Dyrektor Zarządzający

»Naszym pragnieniem       

jest dostarczanie 

Państwu codziennie  

najlepszych i najśwież- 

szych produktów.« 

Od 25 lat świeżość  
z tradycjami



60 %
1992
3000
25 %

Wszystko zaczęło się w 1992. Dzięki używanej ciężarówce, komorze chłodniczej nad jeziorem Schwielow  

oraz całej masie entuzjazmu dla dobrego smaku. Dziś Havelland Express zaopatruje branżę gastronomicz-

ną oraz hotelarską wyższej klasy z terenu Niemiec i Polski w szeroką gamę towarów obejmującą ponad 

3000 produktów. Naszym celem jest odrywanie czegoś wyjątkowego. To co jesteśmy w stanie zapewnić, to 

pełna świeżość oraz wyjątkowe pochodzenie.

Nieważne, czy jest to  homar z Bretanii, chińskie grzyby shitake lub też starsze 

odmiany warzyw,  dla Havelland Express nie ma życzeń nie do spełnienia. Oprócz 

wysokiej jakości żywności z całego świata nasz asortyment zawiera również róż-

nego rodzaju produkty z okolic Berlina. Nasza paleta produktów regionalnych jest 

wyjątkowa. Wraz z wybranymi producentami opracowujemy specjały spełniające 

wymogi najbardziej wyszukanych podniebień – od havellandzkiej wieprzowiny 

jabłkowej przez królika z Beelitz i  linumerską biodrówkę cielęcą, aż po brander-

burską kaczkę wiejską.

Dla Havelland Express produkty żywnościowe są w dalszym ciągu, w pierwotnym sensie, produktami do 

życia. Reprezentujemy produkty, których wyjątkowe pochodzenie odzwierciedla się w naturalnym, nieza-

fałszowanym smaku. Naszym założeniem jest szacunek dla człowieka, zwierząt i środowiska. Dlatego też 

pielęgnujemy od 20 lat osobisty kontakt z producentami, którzy prowadzą zrównoważoną gospodarkę, 

hodują zwierzęta zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku i rezygnują z uży-

wania niepotrzebnych środków konserwujących. Zaufanie stwarza przejrzystość, dzięki której, wiemy do-

skonale, skąd pochodzą nasze produkty i jak powstały. 

Aby towar trafił szybko do celu w nienaruszonym stanie, prowadzimy w Berlinie jedno z największych 

w Europie centrów logistycznych posiadających własną flotę ciężarówek wyposażonych w system GPS. 

Innowacyjna technika oraz idealne warunki składowania gwarantują odpowiednią jakość od momentu 

dostarczenia produktów aż do wysyłki. 

Przedsiębiorstwo i asortyment

Różnorakość dobrego   

smaku —  

od ›A‹ jak Awokado 

do ›Z‹ jak Zając. 

z naszych 1000 klientów to 

4 i 5-cio gwiazdkowe hotele

1992 był chwilą narodzin 

Havelland Express

z tylu produktów składa się 

nasza oferta 

naszych produktów pochodzi 

z produkcji regionalnej
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 Bezpieczne, wszędzie  

 dostępne i świeże. 

05



 Zdrowe, długotrwałe, 

 aromatyczne i prawdziwe.  
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Podstawa zaufania to 
odpowiedzialność i kompetencje

Podstawą każdej opartej na zaufaniu współpracy są odpowiedzialność i kompetencje. Wysoce zmoty-

wowany zespół Havelland Express składa się z dawnych pracowników branży hotelarsko-gastronomicz-

nej i tym samym zna jej szczególne wymagania. Naszych klientów wspieramy w zakresie serwisu, ela-

styczności i doświadczenia. Jesteśmy na miejscu – zarówno nasi zaopatrzeniowcy, jak również dostawcy 

– regionalni, krajowi i międzynarodowi. Nasza centrala telefoniczna jest aktywna 24 godziny na dobę. 

Właśnie dzięki temu Havelland Express jest w stanie momentalnie sprawić, że to, co wydaje się nam 

niemożliwe, jest możliwe. 

Nasza w  pełni świeża żywność nie jest całkowicie nieznaną ofertą. Od 1992r.  

odnotowujemy ciągły rozwój. Ponadto rekomenduje nas już ponad 1000 naszych 

klientów. Do ich grona zaliczają się szefowie kuchni pierwszorzędnych hoteli  

i  restauracji, jak również ambasady, firmy cateringowe oraz klienci hurtowi 

z  branży przemysłowej. W  Berlinie zaopatrujemy prawie wszystkie restauracje 

5-cio gwiazdkowych hoteli, jak również większość ekskluzywnych stołecznych  

restauracji.

Nasz asortyment zapewnia pełen wybór dobrych smaków. Obok ryb, skorupiaków, drobiu i mięsa, na-

sza oferta obejmuje warzywa, owoce, zioła, sery oraz przeróżne specjały. Havelland Express oferuje 

żywność z ponad 180 krajów, która dogodzi wszystkim zmysłom i spełnia najwyższe kulinarne wyma-

gania. Wszystko dlatego, że dla nas jakość jedzenia jest wyrazem szacunku dla nas samych. 

Znamy wymagania   

gastronomów 

wyższej ligii. 

99,9 %
7488

to nasza roczna procentowa ilość 

bezusterkowych wysyłek

godzin w roku dostępni jesteśmy 

osobiście pod telefonem
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Nasza piramida asortymentowa – 
dla każdego idealna jakość

TOPSELLER

Produkty regionalne produkowane długofalowo (powtarzal- 

ność produktu) bez środków konserwujących, wyjątkowej 

jakości.

Wysokiej jakości produkty z regionalnych gospodarstw rolnych  

do receptur z Państwa Menu.

Ryby, owoce morza i skorupiaki, a także warzywa i owoce są 

produktami, które kilka razy w tygodniu są dostarczane przez  

naszych producentów z całego świata.                                   

Specjały z drobiu, jagnięciny, dziczyzny oraz królika z małych, 

wyszukanych specjalnie przez nas producentów oraz manu-

faktur.

Świeże i mrożone mięso oraz produkty rybne jak również  

delikatesy na Państwa uroczystości, imprezy i caternigi.

GREEN LABEL

PRODUKTY REGIONALNE

ULTRASWIEZE
, .

SWIATOWE MARKI
,
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POWTARZALNOSC 
DLA PRZYJACIÓŁ

, ,

DLA SWIADOMYCH KLIENTÓW
,

DLA PEWNYCH MARKI

DLA EXPERYMENTUJACYCH,

DLA CHŁODNO KALKULUJACYCH,
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 POMYSŁ NA BIZNES   W  momencie zjednoczenia się Niemiec to Berlin dysponował terenami   

  podmiejskimi oraz tzw. okolicą – i to nie byle jaką – Brandenburgią, któ-

ra jest tradycyjnie warzywnikiem Berlina. Horst Peach oraz Michael Kunzmann, założyciele Havelland 

Express, wpadli na pomysł, aby tradycyjne struktury zaopatrzenia metropolii w  regionalne specjały 

ożywić na nowo. Było to odważne przedsięwzięcie, bowiem przez dziesiątki lat gospodarka centralnie 

planowana NRD stała w pełnej opozycji do wysokojakościowej produkcji żywności.

 WSZYSTKO NA POCZĄTEK   Od samego początku poszukujemy czegoś wyjątkowego. Jak wiadomo, 

  to co dobre, znajduje się blisko. Jak króliki z regionu Beelitz, które od 1992 

r. bez przerwy znajdują się w naszym asortymencie. Do produktów początkowych należą również raki 

z rzeki Haweli, sandacze z jeziora Mürlitz oraz owoce z Werder. Firma Havelland Express rozwija się bardzo 

szybko, jako że zapotrzebowanie na w pełni świeżą żywność jest duże. W w związku z tym nasz oferta 

obejmująca przeróżne specjały jest coraz bardziej różnorodna.

 UDANY POSTĘP   W 1996 roku Havelland Express wszedł na rynek kraju, którego kuchnie  

  uznawane są za najlepsze na świecie – do Francji. Krok ten jest kamieniem 

milowym naszego rozwoju. Od tamtego momentu w paryskich halach targowych nasi zaopatrzeniow-

cy są stałym elementem. Ważnym centrum obrotu świeżymi produktami z całego świata jest również 

lotnisko we Frankfurcie. Tutaj pracownicy Havelland Express odbierają bezpośrednio specjały zza oce-

anu i natychmiast dostarczają je dalej.

25 letnia historia: 
retrospekcja …

1992 
Wszystko zaczęło się od jednej ciężarówki, 
komory chłodzącej nad jeziorem Schwielow 
oraz całej masy entuzjazmu dla dobrego 
smaku…

1995 
Havelland Express nawiązuje współpracę 
z Paryską Giełdą Hurtową, największym 
rynkiem świeżej żywności.1993 

Oferta obejmuje 30 produktów,  
w tym królika z regionu Beelitz  
oraz świeże zioła z Werder. 1997 

Asortyment składa się już z ok. 300  
produktów.

 LAT
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 JAKOŚĆ NIE ZNA GRANIC  Nasze kontakty w międzynarodowej branży hotelarskiej i gastronomicznej 

  gastronomicznej dają nowe możliwości i  otwierają nowe rynki. Już 

2004r. firma Havelland Express zaopatrywała z bazy w Berlinie najlepsze hotele i restauracje w Pradze,  

Marianskich Lazniach i Karlovych Varach. Dobry odzew zachęca nas do wejścia z naszym modelem biz-

nesowym również do Polski. Szybko dostarczamy świeże produkty z  Berlina do Warszawy, Poznania, 

Wrocławia oraz Krakowa. 

 DOBRE SMAKI  Havelland Express nie potrafi czytać z gwiazd. Z tego względu nie możemy  

  powiedzieć, co nam przyniesie przyszłość. Jedno jest jednak pewne – do-

bre smaki są ponadczasowe. Od momentu założenia firmy są one w centrum każdej naszej działalności  

 – i z pewnością będzie tak również w przyszłości. Poza tym, naszym najważniejszym celem jest pozostanie 

kompetentnym partnerem dla naszych klientów.

2003 
Pierwsze zamówienia ze strony znanych 
międzynarodowych sieci hotelowych.

2007 
Otwarcie Centrum logistycznego w Berlinie 

– jako najnowocześniejszego Centrum tego 
typu w Europie.

2004 
Rozszerzenie działalności sprzedażowej  
na Czechy, a rok później również na Polskę.

2008 
Pełen asortyment zawiera 3000 świeżych 
produktów i regionalnych specjałów.

 
Michael Kunzmann oraz Horst Bernd Paech

2010 
Wprowadzenie własnego znaku Green Label, 
wyróżniającego specjały bez dodatkowych 
substancji.

2012 
20-letni Jubileusz z dużą imprezą  
w magazynie dnia 27.10.2012.

2013 
Powrót do dostarczenia towaru do Czech. 
Dostawy do Pragi i Karlsbad.

2016 
Start z własną hodowlą Havellandzkiej 
Wieprzowiny Jabłkowej.



Świeżo złowione ostrygi, soczysta jagnięcina, chrupki chleb z przyprawami – najwyższej jakości składniki 

są podstawą wyjątkowej kultury jedzenia. Dzięki absolutnej świeżości, żywność firmy Havelland Express 

gwarantuje intensywne doznania smakowe. Zapewnia to złożona przez nas obietnica świeżości.

Havelland Express oferuje innowacyjne rozwiązania, które perfekcyjnie dbają o świeżość, substancje 

odżywcze oraz aromat żywności. Nasz magazyn świeżej i  mrożonej żywności zajmuje powierzchnię 

2000 m2. Codziennie dostarczamy do niego produkty z całego świata. Niezależnie 

od tego, czy pochodzą one od nas z regionu czy zza oceanu. Wyjątkowe produkty 

wymagają wyjątkowej staranności. Dlatego też w naszym magazynie utrzymu-

jemy zróżnicowaną temperaturę, zależnie od strefy chłodzenia wymaganej dla 

danego produktu. Takich stref mamy 15. Dzięki temu ser dojrzewa w  idealnych 

warunkach, a egzotyczne owoce i delikatne zioła są magazynowane w optymal-

nej temperaturze. 

Od ryb i mięs po warzywa i owoce, cały nasz asortyment dostosowany jest do szczególnych wymagań naj-

lepszych gastronomów. Przy tym dostępność produktów jest dla nas tak samo oczywista jak stosunek ja-

kości do ceny oraz dostawa na najwyższym poziomie. Nowoczesna logistyka transportu oraz chłodzenia 

gwarantuje, że każdy z naszych 3000 produktów ze 180 krajów zawsze dostarczony zostanie do miejsca 

przeznaczenia z zachowaniem najwyższej jakości. Havelland Express dostarczy Państwu cały świat dobre-

go smaku – w całej Europie. Na terenie Niemiec gwarantujemy dostawę w ciągu maksymalnie 24 godzin. 

Nasza zasada: krótkie drogi do absolutnej świeżości.

Nasza zasada świeżości

Codziennie świeże   

produkty: z regionu  

i całego świata. 

godziny trwa maksymalnie dostawa 

świeżych produktów realizowana 

przez nas na terenie Niemiec.

m2 zajmuje nasze najnowocześniejsze 

Centrum Świeżej Żywności w Berlinie

dostaw świeżych produktów otrzymu-

jemy codziennie z całego świata. Centrum Świeżej  

Żywności w Berlinie 

Magazyny przeładunkowe  

we Frankfurcie, Monachium  

i Warszawie

12

24
10. 000 

80
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Innowacyjne rozwiązania 
logistyczne dla żywności

Logistyka produktów żywnościowych to wrażliwy temat. Firma Havelland Express ma ponad 20 lat 

doświadczenia w  tym zakresie i  opanowała cały zakres prac z  nim związanych. Nasze centrum lo-

gistyczne wraz z własną flotą wyposażoną w system GPS oraz 500 ton pojemności składowania to 

jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie. Codziennie drogą lotniczą i morską, jak również 

transportem drogowym dostarczane są tu świeże towary z naszego regionu, jak i z całego świata. Na 

całkowitej powierzchni wynoszącej 10.000m2 firma łączy w sobie potencjał wynikający z centralne-

go położenia logistycznego z węzłem komunikacyjnym w Berlinie.

Od momentu dostarczenia, poprzez konfekcjonowanie, aż do wysyłki Havelland Express oferuje przej-

rzyste zasady funkcjonowania pełnego łańcucha dostawczego świeżej żywności. Dzięki innowacyjne-

mu programowi towarów, prowadzimy przygotowanie zamówień bez dodatkowych papierów, co jest 

nowością w  niemieckiej logistyce produktów świeżych. Nowoczesne wyposaże-

nie umożliwia szybki dostęp do wszystkich artykułów , jak również perfekcyjną 

kontrolę. Energooszczędny i  efektywny czasowo transport bez przerw w  łańcu-

chu chłodzenia zapewnia 15 stacji dokujących dla ciężarówek. Ten bezpośredni 

przypływ towarów zapewnia naszym klientom zawsze świeże produkty.

Centrum logistyczne spełnia najnowsze standardy ochrony środowiska oraz ma-

gazynowania. Powstałe podczas chłodzenia żywności ciepło wykorzystujemy poprzez system odzysku 

przygotowania ciepłej wody. Różne strefy temperaturowe, zależne od obszaru, gwarantują idealne wa-

runki. Szczególną uwagę poświęcamy instalacjom odpowiadającym za higienę wszystkich grup pro-

duktów, zgodnie ze standardami IFS. Firma Havelland Express posiada oczywiście certyfikat ISO 14001 

oraz IFS 5. Poza tym, nasz system zarządzania jakością i środowiskiem posiada certyfikat EMAS.

I wreszcie musimy dodać, że Centrum Świeżych Produktów jest dla nas czymś więcej niż zwykłą logi-

styką. Używamy go również jako forum dla międzynarodowych gości, którzy są zapraszani, aby wymie-

niać się pomysłami i doświadczeniami dotyczącymi tematu żywności. W zintegrowanej otwartej kuch-

ni prezentujemy i przedstawiamy odwiedzającym nowości produktowe i przeprowadzamy szkolenia. 

Producenci mogą zaprezentować u nas swoje wyroby w odpowiednich warunkach i dobrym skutkiem 

wizualnym.

Różnorodność    

smaków 

na 10.000 m2 
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180
500
15

-25°

z tylu krajów dostarczają dostawcy 

produkty do Havelland Express.

ton pojemności składowej  

dostępne są dla regionalnych  

i międzynarodowych produktów.

stacji dokujących w niezmiennej  

temperaturze dla ciężarówek 

gwarantuje bezproblemowy ciąg 

chłodzenia. 

jest najzimniejszą z 12 stref  

temperaturowych dla optymalnego 

magazynowania naszych produktów.



16

1  RYBACY I ICH POŁOWY 
 
Walka z elementami w dzień i w nocy – rybacy wykonują 

ciężką, fizyczną pracę, cały czas żyjąc w niepewności czy 

połów przyniesie zyski.

3  zaopatrzenie / aukcje 
  
Nasz specjalista zakupowy Francoiis-Christophe Hoffmann 

bada rynek i składa oferty, odbywa się to wczesnym  

rankiem. Dostawca podaje cenę w naszym imieniu.

2  DOSTAWA I KONTROLA JAKOŚCI 

Patrick Perchepied już o 4 rano ocenia produkty i bierze 

udział w pierwszej aukcji  połowów w porcie Guilvinec.

4  TRANSPORT Z MIEJSCA POCHODZENIA DO PARYŻA 
  
Dostawcy transportują zamówiony przez nas towar naj-

szybszą drogą do Marche de Rungis w Paryżu – największej 

giełdy zakupowej. Dodatkowo, w tym samym czasie, nasz 

specjalista zakupowy pozyskuje od naszych dostawców 

w Paryżu towar, który został zamówiony przez naszych 

klientów w ciągu dnia. Samochody dostawcze zamówio-

ne z miejsca pochodzenia produktu dojeżdżają na giełdę 

i dostarczają bardzo często brakujące produkty, których nie 

ma na giełdzie.

godz. 22.00–4.00 godz. 4.00–6.00

godz. 6.00–10.00 godz. 10.00–22.00

jeden dzien
gwarancja
swiezosci

,.

,

  1  

  4    5  
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5  TRANSPORT Z PARYŻA DO BERLINA 
  
Nasz partner logistyczny – Traimar, transportuje rybę z Pa-

ryża do Berlina z krótkim przystankiem w Perishable Center 

w porcie we Frankfurcie, aby zabrać świeżo zamówiony 

towar. W tym samym czasie kiedy towar jest kupowany , 

zostaje on sprzedawany naszym klientom.

7  PRZYJMOWANIE I KONTROLA KOŃCOWA 
 
Tylko towar najwyższej jakości jest dopuszczony do sprze-

daży przez naszego magazyniera. Nasi pracownicy kontro-

lują standardy jakościowe produktu od momentu przyjęcia 

towaru na stan, aż do momentu wysyłania produktu do 

klienta. 

6  PRZYJAZD TOWARU DO BERLINA 
  
Samochód dostawczy z Paryża/ Franfurtu dojeżdża w nocy 

do Berlina. Odbywa się szczegółowa kontrola towaru przez 

naszego magazyniera, którym jest Rüdiger Donath. Jeśli 

jakość produktu nie jest zgodna z naszymi normami, towar 

zostaje zwrócony do dostawcy.

8  dostawa u klienta 
  
Odpowiednio wyszkoleni pracownicy dostarczają towar do 

naszych klientów. Robią to z czystym sumieniem. 

godz. 20.00–0.00 godz. 0.00–2.00

godz. 2.00–6.00 godz. 6.00

  2   3 

  6/7    8  
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Co robimy codziennie  
dla jakości naszych produktów

W 5 KROKACH DO PRODUKTU JAKOŚCIOWEGO

1 zapewnienie warunków produkcji 

Dzięki regularnym badaniom laboratoryjnym żywności, wody, lodu i miejsca pracy dajemy optymalne 

warunki mikrobiologiczne naszym produktom, które są bezpiecznie.

2 znajdowanie produktów i wybór 

Dział zakupów Havelland Express dużo podróżuje. Poprzez ścisłe powiązanie z wieloma rynkami i do-

stawcami w regionie, szybko dowiadujemy się o nowych, interesujących produktach i producentach.

3 osobiste testowanie produktów 

Nowinki z wszystkich obszarów produktowych są zawsze testowane osobiście przez naszych pracowni-

ków i sprawdzana jest ich przydatność do sprzedaży. 

4 kontrola produktów 

Oprócz kontroli dostawy towaru, elektroniczny system magazynowania kontroluje minimalną datę 

przydatności naszych produktów. Śledzenie partii jest sterowane za pośrednictwem naszego systemu 

planowania zasobów przedsiębiorstwa. Kontrola temperatury we wszystkich 14 strefach temperaturo-

wych jest monitorowana i  zapisywana. Nasz oddzielny dział kontroli nadzoruje wszystkie te systemy 

i sprawdza wszystkie wartości bezpośrednio na produkcie. Współpracuje on także z niezależnym zespo-

łem HACCP (hazard analysis and critical control points), która składa się z doświadczonego personelu 

z  długoletnim stażem. Nasze zespoły zawsze opierają się na niezbędnych wymaganiach dotyczących 

certyfikacji (ISO 14001, EMAS III i IFS 5).

 

5 lista produktów 

Tylko wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki, produkt zostaje wprowadzony do asor-

tymentu i oferowany klientom.
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REGULARNA KONTROLA 
PRODUKTÓW I POMIESZCZEN
MAGAZYNOWYCH

,

ZNAJDOWANIE 
NOWYCH PRODUKTÓW .. .

 . . . I NASTEPNIE TESTOWANIE 
PRODUKTU POPRZEZ PRÓBOWANIE

,

. . . I WRESZCIE WPROWADZENIE 
NA LISTE PRODUKTÓW

KONTROLA JAKOSCI 
PRODUKTU .. .

,

,



Nasza obietnica 
pochodzenia produktu

Havelland Express wierzy w nową świadomość odżywiania się. Główną rolę odgrywa w niej wiedza 

dotycząca pochodzenia żywności. Nasze produkty mają historię, ich pochodzenie w każdej chwili jest 

transparentne. Zapewnia to Państwu nasza gwarancja pochodzenia.

Głównym atutem naszego asortymentu jest różnorodność smakowa danego regionu. Współpracujemy 

z partnerami, którzy podzielają nasze wartości. Rolnictwo dbające o zasoby naturalne oraz zgoda z ryt-

mem i  warunkami życia właściwymi dla danego gatunku, jak równiez hodowla zwierząt, są dla nas 

tak samo ważne, jak rezygnacja ze środków wspomagających, czy też konserwantów. Krótkie odległo-

ści gwarantują świeżość regionalnych wyrobów. W  przypadku produktów regio-

nalnych, nie ma ograniczeń wynikających z długości, energochłonności transpor-

tu oraz czasu magazynowania. Dzięki temu produkty regionalne są szczególnie 

długotrwałe, co potwierdzają niezależne jednostki certyfikujące, jak również nasz 

znak jakości Green Lebel.

Havelland Express działa na rzecz utrzymania regionalnych gatunków zwierząt oraz różnorodności sma-

kowej. We współpracy z wybranymi producentami zajmujemy się własną produkcją i opracowywaniem 

regionalnych specjałów. Nasza wieprzowina ziołowa z Saalow, królik z regionu Beelitz, czy też Rupińska 

Jagnięcina spełniają najwyższe kulinarne wymagania. Pochodzenie naszych zwierząt począwszy od ich 

narodzin, oparte jest na pełnej przejrzystości. Hodowla prowadzona jest zgodnie z rytmem i warunka-

mi życia właściwymi dla danego gatunku na soczystych łąkach Branderburgii. Naturalne krajobrazy i tu 

wytwarzane specjały tworzą jedność dającą niezmienny smak. Dzięki krótkim odległościom do miej-

scowych ubojni ograniczamy do minimum stres wpływający na zwierzęta. Ponadto nasze restrykcyjne 

zasady gwarantują szybki, możliwe bezbolesny ubój.

W Havelland Express obowiązuje zasada: żywność wysokiej jakości pochodzi tylko z dziewiczych tere-

nów i od zdrowych zwierząt. I właśnie według tej zasady postępujemy.

Wyjątkowe pochodzenie   

daje przejrzystość. 

8 stopni dających wyższą długotrwa-

łość wpływa na regionalną produkcję 

żywności w firmie Havelland Express: 

karmienie, hodowla, krajobraz, 

zwierzę, ubój, przygotowanie 

zamówień i produktów. Wszystkie 

ważne elementy tego całego procesu 

pokażemy w szczegółach na następ-

nych stronach na przykładzie cielęcia 

linumerskiego.

20
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 1 karmienie 
  
 zwierzęta żywią się wyłącznie mlekiem matki

  cielęta poszukują później pokarmu na naturalnych 

bagiennych terenach Rhinluch

 znajdują się tutaj wystarczającei lości świeżych traw  

 i ziół

3 krajobraz 
  
 cielę linumerskie żyje w symbiozie z biosferą Rhinluch

 region ten uważany jest za największe tereny  

 wypoczynkowe żurawi w Europie

 idealnie warunki do ekologiczniej hodowli na wolnym  

 wybiegu

2 hodowla 
  
 hodowane w Brandenburgii i Meklemburgii –  

 Pomorzu Przednim na soczystych łąkach

 zwierzęta żyją zgodnie z wymogami gatunku,  

 przede wszystkim na wolnym wybiegu

  100 % pokarmu uprawiamy sami

 4 ZWIERZĘTA 
  
 Cielę linumerskie pochodzi z  krzyżówki ras limousine  

 (francuskiej) i żółtej (niemieckiej)

 wyśmienita jakość mięsa dzięki naturalnej hodowli  

 i dużej ilości ruchu

 rezygnujemy z dodatków i leków

ZASADA POCHODZENIA 
NA PRZYKŁADZIE 
CIELECIA LINUMERSKIEGO,

POCHODZENIE
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5 ubój 
  
 beztresowy i krótki transport

 ubój odbywa się we własnych ubojniach gospodarstwa

 nie mam miejsca na ubój masowy

 niskie zużycie energii

7 PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ 
 
 krótkie odległości od sprzedawcy do klienta

 unikanie w producji odpadów przez wykorzystanie  

 opakowań wielokrotnego użytku 
 bezproblemowa kontrola pochodzenia produktu,  

 aż do producenta

 zastosowanie energooszczędnych technologii,  

 np. odzysku ciepła oraz wysoka wydajnośćenergetyczna

6 dojrzewanie i rozbiór 
  
 24 dni dojrzewania wraz z kością w wentylowanych  

 chłodniach

 rozbiór ręczny w małej manufakturze

 bez przemysłowego rozbioru liczonego na akord

 optymalne wykorzystanie mięsa z uboju poprzez  

 zintegrowaną produkcję wędlin

8 produkty 
  
 mięso delikatnie włókniste o wewnętrznym  

 nagromadzeniu tłuszczu będące efektem powolnego,  

 zgodnego z rytmem i warunkami życia właściwymi  

 dla danego gatunku wzrostu

 naturalnie dojrzewająca cielęcina o niskiej utracie wody 

 podczas gotowania

 typowy smak cielęciny dzięki naturalnej karmie bez  

 dodatków

SWIEZOSC
, , ,.
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Nasza własna hodowla –
Przemyślana obietnica  
pochodzenia

Świnia je jabłka Pektyna z jabłka buduje 
miejce dla tłuszczu  
w mięśniach

Duży wybieg dla świń 
sprawia, że rozwija się 
wiele mięśni

Tutaj nasze zwierzęta   

są szczęśliwe  

i wolne od stresu. 

W jaki sposób możemy poprawić jakość i  trwałość naszych produktów regionalnych jeszcze bardziej? 

Tym pytaniem zajmowaliśmy się już od dawna i wreszcie znaleźliśmy prostą odpowiedź: zadbamy jesz-

cze intensywniej o hodowlę zwierząt. Dlatego zdecydowaliśmy się w 2015 roku, wspólnie z Koch & Kun-

zmann Lebensmittel GmbH zbudować wspólne gospodarstwo, w którym hoduje się świnie jabłkowe. 

Gospodarstwo mieści się  miejscowości Katerbow – niedaleko Neuruppin i jest domem »Havellandzkiej 

Wieprzowiny Jabłkowej.« Tutaj rosną nasze szczęśliwe, bezstresowo hodowane świnki, które mają dużą 

ilością miejsca, z dala od hodowli przemysłowej.

Dzięki naszym specjalnym warunkom hodowli ilość wytwarzanej przez zwierzęta 

tkanki mięśniowej przewyższa normy. Są one hodowane w małych grupach z mio-

tu. Dodatkowo mają dostęp do dużego wybiegu. Dzięki tej koncepcji hodowli   

zwierzęta te pokonują dziennie około kilometra, co wzmacnia tkankę i spełnione są 

naturalne potrzeby ruchu. Jak nazwa świnii podpowiada, jabłka tworzą podstawę 

żywienia zwierząt. Nierozpuszczone pektyny zawarte w jabłkach są dobre dla jelit 

zwierząt i bardzo zdrowe. Dzięki temu możemy całkowicie zrezygnować z leków dla zwierząt. Uproszczo-

ne skutki działania pektyny można wytłumaczyć następująco: wszystkie substancje czynne i zapachowe 

zwierząt przechowywane są w wodzie znajdującej się w organiźmie; pektyna wiąże część tej wody, two-

rząc przestrzeń dla tłuszczu i właśnie ten tłuszcz kształtuje smak.

Wszystko to prowadzi do legendarnej  jakości naszego mięsa. Smakuje tak, jak ze wspomnień z dzieciń-

stwa. To, że nasze świnie jabłkowe mają dobre życie, widać po naszych produktach na pierwszy rzut oka, 

ale przede wszystkim można tego zasmakować. Nasze zwierzęta rosną humanitarnie, a to wymaga cza-

su. Ale w taki sposób zwierzętom chce się żyć.  W tym czasie mięso może dojrzewać i zbudować wystar-

czającą ilość tkanki tłuszczowej. Tutaj nie potrzebuje się wzmacniaczy smaku i środków wiążących. Tu 

całą pracę wykonuje natura.
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OPTYMALNY ROZBIÓR KROWY MIĘSNEJ W HAVELLAND EXPRESS 

Karkówka
Rozbratel

Antrykot Rostbeef

Polędwica

Biodrówka, Rumsztyk

BryzolMostek

Łopatka

Goleń 
przedni

Żeberka

Żeberka Udziec

łata

Goleń 
tylni

Mięso mięsu nierówne

Havelland Express zajmuje się zwierzętami, jak również mięsem ze starannością i  respektem. Z  tego 

względu stawiamy na krótkie odległości w transporcie i unikamy niepotrzebnego bólu i cierpienia. Zle-

camy ubój w miejscowych ubojniach, które gwarantują wysoki poziom przejrzystości i bezpieczeństwa. 

Szczególowe kontrole zapewniają możliwe łagodny ubój.

Havelland Express kładzie duży nacisk na optymalne wykorzystanie każdego zwierzęcia i redukuje w ten 

sposób ilość zmarnowanego towaru do minimum. Po fachowo przeprowadzonych rozbiorze, mięso jest 

natychmiast chłodzone i  przewożone przy pomocy specjalnych samochodów chłodni do naszego naj-

nowocześniejszego centrum logistycznego. Stąd dokonujemy dostaw w ramach energooszczędnej floty 

chłodniczej – co zapewnia absolutnie świeży smak mięsa i daje gwarancję pochodzenia.

DLA PORÓWNIANIA PRZERÓB KROWY ARGENTYŃSKIEJ
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Tylko najlepsze produkty zasługują na naszą markę Green Lebel. Zielony znak jakości firmy Havelland 

Expres wyróżnia regionalne produkty żywnościowe, które wspierają zdrowe żywienie, smakują wy-

śmienicie oraz rezygnują ze sztucznych dodatków i chronią zasoby naturalne.

zdrowie  Produkty z  serii Green Label są dobre i  przynoszą efekty zdrowotne. Ich  

  skład dopasywujemy według zasad zdrowego żywienia. Dodatki takie jak 

cukier czy sód podawane są wyłacznie w niewielkich, ściśle określonych ilościach. Wyśmienita żywność 

oddaje nasze wyobrażenie zgodnego z duchem czasu, zdrowego żywienia. 

smak  Dzięki pełnej świeżości i najwyższej jakości produkty Green Label gwaran- 

  tują doznania smakowe, w kartach dań najlepszych restauracji. Tylko żyw-

ność, która spełnia najwyższe kulinarne wymagania, otrzymuje nasz zielony znak najwyższej jakości.

TRANSPARENTNOŚĆ  Ściśle kontrolowane, wysokojakościowe surowce są podstawą naszych    

  produktów marki Green Label. Konsekwetnie rezygnujemy ze sztucznych 

aromatów i barwników. Havelland Expres gwarantuje pełną przejrzystość pochodzenia żywności. Nasze 

zwierzęta możemy sprawdzić aż od momentu ich narodzin. Przejrzystość ta daje bezpieczeństwo.

DŁUGOTRWAŁOŚĆ  Havelland Express angażuje się w  świadome postępowaniu ekologiczne,   

  związane z wodą, powietrzem, glebą, florą i fauną. Naszym celem jest do-

bry bilans ekologiczny w każdym obszarze. Produkty Green Label są produkowane, pakowane i transpor-

towane w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. Havelland Express posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 

IFS 5, a nasz system zarządzania jakością jest certyfikowany certyfikatem EMAS. 

Green Label:
Nasza gwarancja 
długotrwałego smaku

DE-ÖKO-003
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  BEZPOSREDNIA DROGA 
Z ŁAK REGIONU RHINLUCH 
DO KUCHNI GASTRONOMÓW 
JEST NIEZWYKŁA.

,

,
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  RYBACY Z JEZIORA MURLITZ NAJWIEKSZEGO 
ŁOWISKA SRÓDLADOWEGO NIEMIEC, 
ŁACZA POŁOWY Z NAJNOWSZYMI 
TECHNOLOGIAMI PRZETWARZANIA 
SWIEZO ZŁOWIONYCH RYB.

. .
,,

,
, ,

, .
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JAGNIETA RUPINSKIE
Od setek lat owce jako »poszukiwacze groszaków« pielęgnują łąki regionu rupińskiego. Dzięki tej natu-

ralnej pielęgnacji terenu zyskuje regionalna flora i fauna. Pasterze przekazują swą wiedzę z pokolenia 

na pokolenie i dzięki temu utrzymują starą tradycję. Na terenach zielonych wokół rzeki Rhin przychodzą 

na świat jagnięta rupińskie. W  hodowli zbliżonej do naturalnej żywią się wyłącznie mlekiem matki 

i pokarmem z soczystych brandenburskich traw. Jagnięta rupińskie są wytrzymałymi potomkami zado-

mowionego pierwotnie w Hiszpanii merynosa.

CIELETA LINUMERSKIE
Linumerskie cielę pochodzi od rasy limousine (francuskiej) i żółtej (niemieckiej) i jest ich krzyżówką. Na 

świat przychodzą pośród  łąk regionu Rhinluch, karmione i  wyprowadzone najpierw wyłacznie przez 

matkę. Później zwierzęta poszukują pokarmu w  naturalnej okolicy błotnistej. Wokół historycznej ru-

pińskiej wioski bocianiej Linum znajduje się wystarczająca ilość świeżych traw i ziół niezawierających 

herbicydówi i fungicydów. Dzięki naturalnemu odżywianiu  i stałemu wybiegowi, mięso cieląt linumer-

skich charekteryzuje się najwyższą jakością i tradycyjnym smakiem. 

KROWY UCKERMARK
Zostały specjalnie wychodowane z rasy charolaise i simental. Nadają się idelanie do ekologicznej ho-

dowli na wolnym wybiegu w Branderbugii. Uckermark jest dla zwierząt cudownym miejscem do ich 

spokojnego rozwoju, zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla tego gatunku, bowiem do-

bre rzeczy potrzebują czasu. Na branderbuskich łąkach zwierzęta znajdują aromatyczne dzikie zioła 

i trawy. Bydło Uckermark to bydło mięsne o delikatnym marmurku i małej ilości zalegającego tłuszczu 

w obszarze brzucha i grzbietu. Ich hodowla w regionie gwarantuje przejrzystość pochodzenia i długo-

trwałe rozkoszowanie się mięsem. Naturalnie odżywianie i ekologicznia hodowla na wolnym wybiegu 

wpływają pozytywnie na zdrowie i wzrost bydła.

NASZE PRODUKTY
REGIONALNE

,

,

,



HAVELLANDZKA SWINKA JABŁKOWA
»Leksykon apetytu« z 1894 roku określa świnię jako »najciekawszą perłę w koronie kultury«.Havellandz-

ka świnia jabłkowa jest właśnie taką perłą. Ze względu na fakt, że jakość ma swoje korzenie w hodowli 

zgodnej z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku, rośnie ona pośród zdrowych kra-

jobrazów zapewniających jej przestrzenne wybiegi. Podstawą karmy są naturalne ogryzki jabłek, które 

pozytywnie wpływająna na samopoczucie i zdrowie zwierząt. Chów ze starych ras wiejskich odznacza 

się dobrą budową. W przeciwieństwie do przemysłowego tuczenia wysokowydajnego, głównym celem 

jest długotrwały i typowy dla rasy chów.

SAALOWSKA SWINIA ZIOŁOWA
Pośród ostępów dzikiej przyrody znajduje się wioska młyńska Saalow nad rzeką Mellensee. Nad kra-

jobrazem brandenburskim w nieskończoność rozciąga się horyzont. Tu właśnie znajduje się ojczyzna 

świni ziołowej  Saalowskiej. Regionalny specjał znany jest daleko poza granicami regionu Flaeming.

Pierwotny pokarm dla zwierząt wytwarzany jest bez dodatku chemii, wyłącznie na polach tego regio-

nu. Oprócz żyta zawiera on również przede wszystkim dzikie zioła i smaczne kwiaty polne, takie jak 

rumianek, miotła zbożowa czy stokłosa. Naturalne odżywianie oraz ekologiczny wolny wybieg mają 

pozytywny i zdrowy wpływ na zdrowie i wzrost zwierząt. 

DZICZYZNA Z REGIONU FLAEMING
Branderburgia należy do najbardziej zalesionych i bogatych w dziczyznę landów. Produkty rodzinnej 

firmy zajmującej się handlem dziczyzną Flaeming-Wildhandel pochodząod zwierząt żyjących na wol-

ności w rewirach łowieckich naszego regionu. Zwierzęta rosną dzięki dużej ilości ruchu, a swój pokarm 

wyszukują, zależnie od pory roku, w warunkach naturalnych. Tym samym dzieczyzna jest jest całkowi-

cie pozbawiona szkodliwych środków, czy też karmy tuczącej, hormonów i lekarstw. Produkty z dziczy-

zny są tradycyjnym składnikiem niemieckiej kuchni i mają swój wkład w zdrowe żywienie. Havelland 

Express we współpracy z Flaeming-Wildhandel, oferuje przez cały rok produkty z dziczyzny zawierające 

gwarancje pochodzenia, a ich jakość pozwala na natychmiastowe zastosowanie w kuchni.
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RYBY Z JEZIORA MUERLITZ
Havelland Express ufa kompetencjom przedsiębiorstwa z  tradycjami »Müritzfischer« z  Pojezierza 

Meklemburskiego. Od dziesięcioleci rybacy każdego ranka wypływają na naturalne wody, aby łowić 

ryby o wyjątkowej świeżości. »Müritzfischer« łaczą tradycyjne rybołówstwo, hodowlę ryb oraz aqua- 

kulturę z innowacyjnym przerobem produktów. Przy tym gospodarowanie odbywa się ściśle według 

zasady długotrwałości. We własnej manufakturze największego niemieckiego zakładu rybołów-

stwa śródlądowego, codziennie produkowane są specjały wędzone ze świeżo złowionych ryb.

KRÓLIK Z REGIONU BEELITZ
Beelitz nie jest tylko ojczyzną szparagów. Tutaj ma swoją siedzibę najstarszy partner Havelland Express. 

Już od pokoleń mały, rodzinny zakład hoduje króliki z Beelitz zgodnie z rytmem i warunkami życia wła-

ściwymi dla tego gatunku. Karma bez sztucznych dodatków i powolny wzrost powodują, że ich mięso 

jest takie smaczne. Rasa»olbrzyma białego« wyróżnia się szczególnie wydatną produkcją mięsa. Nasz 

dłogoletni dostawca produkuje codziennie świeże specjaly i stawia przy tym na bezwzględną jakość, 

która wielokrotnie była wyróżniana m. in. pożądanym złotym Medalem Niemieckiego Towarzystwa 

Rolniczego.

BRANDENBURSKA KACZKA WIEJSKA
W  małych, wybranych gospodarstwach wokół Berlina hodowane są brandenburskie kaczki wiejskie. 

Wywodzą się one z linii kaczek lotnych, zatem potrzeba ruchu jest w ich naturze. Dobrze wysiedziane 

i zadbane, w hodowli zbliżonej do środowiska naturalnego zwierzęta te mogą rosnąć zgodnie z rytmem 

i warunkami życia właściwymi dla tego  gatunku. Powierzchnie wodne dają im możliwość zanurzania 

się i pielęgnacji piór. Pielęgnacja upierzania służy przeciwdziałaniu chorobom. Poza trawą stosowana 

jest wyłącznie karma niezawierająca sztucznych dodatków o dużej zawartości zboża. Niezmienny smak 

powoduje, że branderburska kaczka wiejska jest regionalnym specjałem.
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L INUMERSKA C IELEC INA,

540514  Grasica
 ok. 0,4 kg/szt.

540434  Mostek bez kości 
 ok. 1,3–2,0 kg/szt.

540354 Sztuka burmistrza
 ok. 0,6–0,9 kg/szt. 

540581  Polędwica żydowska 
 ok. 0,75 kg kg/szt.

540448  Polędwica 
 ok. 1,3 kg/szt.

540410  Fricandeau cielęce
 ok. 4,0 kg/szt.

540458 Gulasz 
 ok. 1,0 kg/opak.

540430  Podgarle bez kości, rolowane 
 ok. 2,0 kg/szt.

540534  Serce 
 ok. 0,8–1,0 kg/szt. 

540480  Gicz tylnia 
 ok. 2,0 kg/szt.

540474  Biodrówka 
 ok. 2,5 kg/szt.

540612 Kotlet
 ok. 5,0 kg/szt.

540483  Kulka
 ok. 4,0 kg/szt.

LINUMERSKA CIELĘCINA  

540993  Wątroba, połówka
 ok. 2,0 kg/szt.

540535 Nerki
 ok. 0,6 kg/szt.

540443 Udziec
 ok. 4,0–6,0 kg/szt.

540960 Osso Bucco-plastry
 6 plastrów/opak. 
 ok. 200 g/szt.

540455 Pieczeń rolowana z karkówki
 ok. 2,3 kg/szt.

540529 Schab bez kości
 ok. 4,0–4,5 kg/szt.

560189 Kości cięte
 ok. 20,0 kg/skrz.

540253 Łopatka z kością, cała
 ok. 9,0 kg/szt.

540431 Łopatka bez kości
 ok. 8,0 kg/szt.
 
540462 Ligawa
 ok. 1,2–1,5 kg/szt.

540547 Rumsztyk 
 ok. 1,2 kg/szt.

540527 Ozór
 ok. 0,8 kg/szt.

oryginalny
SMAK

Dużo ruchu wśród dziewiczej przyrody to 
warunek uzyskania wysokiej jakości mię-
sa. Świeże zioła i trawy zapewniają mu 
różowy kolor oraz  pierwotne aromaty. 
Przerosty tłuszczu wewnątrz mięśni spra-
wiają, że delikatna cielęcina z regionu Li-
numer jest wyjątkowo soczysta. Tak deli-
katne marmurkowate mięso nadaje się 
szczególnie na krótkie smażenie lub pie-
czeń cielęcą.
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CIELĘCINA JASNA 

540445 Polędwica — Europa  
 (Holandia)  
 ok. 1,0–1,4 kg/szt.

541348 Udziec bez dekla  
 — Europa (Holandia) 
 ok. 3,5 kg/szt.

540934 Schab bez kości — Europa
 (Holandia)
 ok. 3,8–5,5 kg/szt.

541349 Biodrówka — Europa
 (Holandia)
 ok. 2,0 kg/szt.

cielecina  
jasna

Na ogół mięso cielęce rozróżnia po barwie. 
Występują następujące kolory mięsa: czer-
wony, delikatny róż oraz bardzo jasny – ta-
kie mięso nazywane jest białą cielęciną. Na 
podstawie zabarwienia mięsa można wy-
ciągnąć wnioski, co do sposobu hodowli 
zwierząt. Im jaśniejsze zabarwienie, tym 
niższa zawartość żelaza w paszy, którą było 
cielę karmione. Świeża trawa z pastwiska 
jest bogata w żelazo, które promuje rozwój 
mioglobiny we krwi, a mięso cielęce zmie-
nia kolor na czerwony. Z punktu widzenia 
smakoszy mięsa, lepsza jest cielęcina jasna 
niż różowa. Cielęta z których powstaje ja-
sne mięso osiągają wiek od 7 do maksy-
malnie 8 miesięcy.

,
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540614  Poliki ›Premium‹
 ok. 110 g/szt.

540379  Grasica
 ok. 1,0 kg/opak.

540611  Grasica sercowa ›Selektion‹
 ok. 1,0 kg/opak.

540380  Mostek bez kości
 ok. 3,0 kg/szt.

540864 Carré, na 5 kostkach
 ok. 1,5–2,0 kg/szt.

540427 Carré, na 7 kostkach
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.

540433  Antrykot
 ok. 1,0 kg/szt.

540497  Polędwica żydowska
 ok. 1,3 kg/szt.
 
540566  Polędwica
 ok. 1,3 kg/szt.

540459 Gulasz z udźca
 ok. 1,0 kg/opak.

540476 Mięso mielone

541049 Serce
 ok. 1,0 kg/szt.

540899 Gicz tylnia
 ok. 2,0 kg/szt.

540435  Karkówka bez kości
 ok. 4,5 kg/szt.

540383 Udziec
 ok. 25,0 kg/szt.

540386 Kotlet
 ok. 8,0–9,0 kg/szt.

540387  Kulka
 ok. 4,0 kg/szt.

540440 Flaki

540389  Wątroba ›Niemiecka‹
 ok. 4,0–5,5 kg/szt.

540446  Plastry z wątroby
 ok. 90 g/szt.
 20 szt./opak.

540390  Nerki
 ok. 1,0 kg/opak. 

560193  Maska
 ok. 4,0–5,0 kg/szt.

540989 Osso Bucco-plastry, świeże
 6 plastrów/opak. 
 ok. 200 g/szt.

 
 

 
 
 
 

 540447  Udziec ›Premium‹,
 oczyszczony
 ok. 3,5 kg/szt.
 
540627  Udziec bez dekla
 ok. 3,0 kg/szt.
 
540804  Pieczeń rolowana
 ok. 1,5 kg/szt.
 
560469 Kości
 ok. 10,0 kg/karton
 
540567 Schab bez kości, 
 bez dekla
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.

540403 Schab bez kości, 
 bez dekla, cięcie hotelowe
 ok. 4,0 kg/szt.
 
540629 Schab ze srebrną skórką
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 
541040 Łopatka na pieczeń
 ok. 800 g/szt.

540391 Łopatka bez kości
 ok. 6,0–8,0 kg/szt.

540392 Ogon
 ok. 900 g/szt.

540425 Ogon, cięty
 ok. 5,0 kg/opak.

540816 Ligawa, oczyszczona
 ok. 4,0 kg/szt.

540519 Żeberka
 ok. 500–700 g/szt.
 2 szt./opak.

540510 Biodrówka
 ok. 2,0 kg/szt.

540931 Biodrówka ›Premium‹ 
 oczyszczona
 ok. 1,5 kg/szt.

540952 Rumsztyk 
 ok. 1,0 kg/szt.

540393  Zrazówka dolna
 ok. 4,0–5,0 kg/szt.

540394  Ozór
 ok. 1,0 kg/szt.

MIĘSO CIELĘCE 

C IELEC INA,
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WOŁOWINA — ARGENTYNA 

540346  Antrykot
 ok. 2,5 kg/szt.

 

540344  Polędwica 3/4 lbs
 ok. 1,5 kg/szt.

540345  Polędwica 4/5 lbs
 ok. 2,0 kg/szt.

540348  Rostbeef
 ok. 4,0–6,0 kg/szt.
 
540347  Biodrówka
 ok. 2,5 kg/szt.

WOŁOWINA — BRAZYLIA 

540505  polędwica 3/4 lbs 
 ok. 1,5 kg/szt.

540412  Polędwica 4/5 lbs
 ok. 2,0 kg/szt.

540418  Rostbeef 
 ok. 4,0 kg/szt.

541147  Antrykot 
 ok. 1,5–2,0 kg/szt.

WOŁOWINA — CHILE 

540986  Bavetta
 ok. 800 g/szt.

540554  Sztuka burmistrza 
 ok. 1,0 kg/szt.

540986  Polędwica 3/4 lbs 
 ok. 1,5 kg/szt.

540987  Rostbeef 
 ok. 4,0 kg/szt.

540818  Łopatka na pieczeń
 ok. 1,5 kg/szt.

WOŁOWINA — EUROPA 

540399 Rinderburg gruba sztuka  
 wołowa
 ok. 4,0–5,0 kg/szt.

540359 Mostek bez kości 
 ok. 3,0 kg/szt.

540565 Mostek bez kości, peklowane  
 ok. 3,0 kg/szt.

540401 Polędwica żydowska
 ok. 2,0 kg/szt.

540415 Kości stawowe
 ok. 5,0 kg/opak.

540504 Mięso gulaszowe,
 krojone ›Extra‹

540361 Mięso mielone 

540398 Golonka 
 ok. 3,0 kg/szt.

540520 Golonka bez kości 
 ok. 1,0 kg/szt.

540362 Rozblatel z kością
 ok. 4,5 kg/szt.

540417 Mięso na bulion z golonki

540364 Kulka 
 ok. 5,0 kg/szt.

540553 Wymię 
 ok. 5,0 kg/opak.

540424 Wątroba 
 ok. 7,0–9,0 kg/szt.

540365 Udziec 
 ok. 8,0–10,0 kg/szt.

540411 Ogon, caly 
 ok. 1,0 kg/szt.
 
540506 Ogon, cięty

540352 Kości szpikowe 
 ok. 5,0 kg/opak.

540426 Łopatka na pieczeń 
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.

540538 Ligawa 
 ok. 2,0 kg/szt.

540350 Rumsztyk 
 ok. 1,5–2,5 kg/szt.
 
540350 Ozór
 ok. 2,0 kg/szt.

540350 Ozór, peklowany
 ok. 2,0 kg/szt.

WOŁOWINA — URUGWAJ 

541222  Antrykot
 ok. 1,5+ kg/szt.

540628 Polędwica 3/4 lbs 
 ok. 1,6–1,8 kg/szt.

540420 Rostbeef 
 ok. 3,3 kg/szt.

WOŁOWINA — australia ›wagyu‹ 

560546 Polędwica
 2,0–3,0 kg/szt.

560545 Rostbeef
 ok. 5,0–6,0 kg/szt.
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WO ŁOW INA

540802 Bavetta 
 ok. 1,5 kg/szt.

540795 Mostek 
 ok. 2,5–4,0 kg/szt.

540984 Sztuka burmistrza 
 ok. 1,0 kg/szt.
 1 szt./opak.

540515 Antrykot bez łańcucha 
 ok. 6,0 kg/szt.

540918 Polędwica żydowska 
 ok. 1,4 kg/szt. 
 2 szt./opak.

540603 Polędwica 
 ok. 2,2 kg/szt.
 
540601 Karkówka 
 ok. 7,0–10,0 kg/szt.

540563 Rostbeef 
 ok. 6,0 kg/szt. 

541173 Łopatka
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.

540959 Żeberka — Creekstone
 ok. 2,5 kg/szt.
 2 szt./opak.

540784 Biodrówka — GOP
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.

540796 Biodrówka — IBP 
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.

540502 Rumsztyk 
 ok. 1,5 kg/szt.

GREATER OMAHA

Rasa Aberdeen Angus oraz Hereford po-
wstały na rodzinnych farmach, które znaj-
dują się w Cornbelt w USA. Zwierzęta te 
osiągają wiek maksymalnie 24 miesięcy. 
Minimum 180 dni są karmione zbożem. 
Dzięki temu powstaje idealnie marmurko-
wate, wysoko aromatyzowane mięso, wol-
ne od hormonów wzrostu. Często się 
mówi, żę mięso to jest maślanie i delikatne, 
a jest po prostu wyśmienite.

WOŁOWINA — USA 

43
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540367 Bavette
 ok. 1,5 kg/szt.

560449 Sztuka burmistrza  
 ok. 1,3 kg/szt.

560723 Burger, mrożony  
 ok. 200 g/szt. 
 34 szt./karton

541142 Club Steak  
 ok.500–600 g/szt.

541335 Côte de boeuf  
 ok. 500 g/szt.

541368 Antrykot
 ok. 2,0 kg/szt.

541361 Flank Steak 
 ok.1,0 kg/szt.

541372 Kotlet 
 ok. 1,0 kg/szt.

541386 Kotlet z długą kostką 
 ok. 3,5–4,0 kg/szt.

541143 Porterhouse Steak  
 ok. 1,0 kg/szt.

541263 Mostek  
 ok. 6,0 kg/szt.

541256 Polędwica,  
 rasa Färse 
 ok. 2,0 kg/szt.

541252 Rumsztyk
 ok. 2,5–3,0 kg/szt.

540366 Tomahawk Steak
 ok.1,6 kg/szt.

541140 Rostbeef
 ok. 5,0 kg/szt.

DRY AGED — RICO SCHLEGEL

Na jesieni 2012 roku Rico Schlegel założył 
firmę True Wilderness. Siedzibą spółki jest 
północnoniemieckie Friesoythe, które 
leży pomiędzy Oldenburgiem, a Cloppen-
burgiem. Region ten jest znany z silnej 
tradycji w hodowli bydła. Podstawową 
kompetencją pracy spółki jest udoskona-
lanie niemieckiej wołowiny oraz produk-
cja najlepszej jakości wołowiny Dry Aged 
Beef.

WOŁOWINA DRY AGED — ›RICO SCHLEGEL‹ 

Premium  
Dry Aged

Wszystkie zwierzęta pochodzą z północy 
Niemiec. Tam rodzą się, są hodowane po 
czym następuje ich ubój. To wołowina to 
krzyżówka tradycyjnych ras mlecznych z 
rasami mięsnymi. Dzięki 35-cio dniowemu 
długiemu, intensywnemu dojrzewaniu na 
kości metodą na sucho, mięso ma niepo-
wtarzalny, absolutnie wyjątkowy i dosko-
nały smak.
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WO ŁOW INA ›R ICO SCHLEGEL ‹

45
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WO ŁOW INA ›ALPEJSKA‹

ALPENRIND

Firma Alpenrind jest siłą napędową re-
gionu, gwarantuje klientom w Europie i 
poza nią najwyższej jakości mięso woło-
we oraz cielęcinę. Firma Alpenrind  jest 
największym sprzedawcą mięsa w za-
chodniej Austrii. Odpowiedzialne spo-
łecznie przedsiębiorstwo oferuje swoim 
pracownikom bezpieczeństwo oraz 
wspólne spojrzenie w obiecującą przy-
szłość. Wyjątkowa jakość mięsa oraz 
wiedza o potrzebach klientów czynią ją 
idealnym partnerem. Ochrona zwierząt 
oraz odpowiedzialność wobec środowi-
ska są kluczową strategią firmy.

WOŁOWINA — ›ALPEJSKA‹ 

541151 Alpejska, dojrzewająca 
 ok. 2,5–3,5 kg/szt.

541152 Polędwica, dojrzewająca 
 ok. 1,5–2,0 kg/szt.

541153 Polędwica, dojrzewająca 
 ok. 2,0–2,5 kg/szt.

541154 Rostbeef, dojrzewająca 
 ok. 4,0–6,0 kg/szt.

WOŁOWINA —  
›ALPEJSKA DRY AGED‹ 

541276 Antrykot 
 ok. 2,5 kg/szt.

541277 Rostbeef 
 ok. 2,0 kg/szt.



48



49

WOŁOWINA — ›WOŁOWINA‹  

541112 Polędwica,
 Select 
 Rasa Färse Simmental
 ok. 1,6–2,2 kg/szt.

540898 Łopatka na pieczeń, 
 rasa Färse Simmental
 ok. 2,5 kg/szt.

540419 Biodrówka,
 rasa Färse Simmental
 ok. 2,5 kg/szt.

540555 Rumsztyk,
 Standard 
 Rasa Färse Simmental
 ok. 2,0 kg/szt.

540992 Rostbeef,
 Select
 rasa Färse Simmental
 ok. 6,0 kg/szt.

540978 Rostbeef,
 Premium
 rasa Färse Simmental
 ok. 6,0 kg/szt.

541251 Żeberka
 rasa Färse Simmental
 ok. 1,5 kg/szt.
 2 szt./opak.

541248 Bavetta
 rasa Färse Simmental
 ok. 700 g/szt.
 5 szt./opak.

541249 Sztuka burmistrza
 rasaFärse Simmental
 ok. 1,5 kg/szt.

541018 Antrykot, 
 Select
 rasa Färse Simmental
 ok. 2,5–3,0 kg/szt.

541141 Antrykot,
 Premium
 rasa Färse Simmental
 ok. 1,8–2,3 kg/szt.

540464 Antrykot,
 Premium
 rasa Färse Simmental
 ok. 2,5–3,0 kg/szt.

541250 Polędwica żydowska
 rasa Färse Simmental
 ok. 1,4 kg/szt.

541071 Polędwica,
 Select 
 rasa Färse Simmental
 ok. 2,3–3,2 kg/szt.

WO ŁOW INA ›WO ŁOW INA ‹

WOŁOWINA

 
 od momentu urodzenia

Group, jednego z największych 
przedsiębiorstw w Europie

współpracy z rolnikami i zakładami 
produkcyjnymi

wiodącym dostawcą wołowiny 
najwyższej jakości



50



51

WOŁOWINA — ›IRISH NATURE‹ 

WO ŁOW INA

IRISH NATURE

Dzięki łagodnemu irlandzkiemu klimato-
wi, zwierzęta mogą się żywić prawie 
przez 300 dni trawą i ziołami. Dzięki 
temu Irlandia ma najdłuższy dostęp do 
trawy na pastwiskach w Europie. Woło-
wina irlandzka wyróżnia się przede 
wszystkim doskonałą marmurkowato-
ścią mięsa oraz ciemnym bordowym ko-
lorem. Słone powietrze Atlantyku spra-
wia, że mięso jest aromatyczne. 
Opatentowany proces dojrzewania „Hip 
Hung” jest gwarancją zawsze delikatnych 
steków. Wszystkie produkty przeznaczo-
ne na steki posiadają etykiety, na których 
oznaczony jest termin dojrzewania, w 
którym mięso jest idealne miękkie. 

540463  Poliki ›Irish Nature‹
 ok. 3,0 kg/opak.

541268  Bavetta ›Irish Nature‹
 ok. 1,5 kg/szt.
 2 szt./opak.

540607  Mostek ›Irish Nature‹
 ok. 2,5 kg/szt.
 2 szt./opak.

540556  Côte de boeuf, bez dekla
 ›Irish Nature‹  
 ok. 4,0–5,5 kg/szt.

540402  Antrykot ›Irish Nature‹
 ok. 3,0 kg/szt. 

540606  Polędwica żydowska 
 ›Irish Nature‹
 ok. 1,5 kg/szt.
 1 szt./opak.

540591 Polędwica 3 /4 lbs 
 ›Irish Nature‹
 ok. 1,6 kg/szt.

540349  Polędwica z łańcuchem 4 /5 lbs
 ›Irish Nature‹
 ok. 2,0 kg/szt.

540626 Rostbeef 
 ›Irish Nature‹
 ok. 6,0–8,0 kg/szt.

540597 Stek T-Bone
 ›Irish Nature‹
 ok. 350–450 g/szt.

540600 StekT-Bone,
 ›Irish Nature‹
 ok. 550–650 g/szt.

540562 Tomahawk Stek  
 ›Irish Nature‹
 ok. 1,0 kg/szt.
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ŻYCIE ZWIERZĄT  
W GODNYCH WARUNKACH

Przetwarzamy na nasze produkty wyłącz- 
nie mięso z naszej hodowli. Nasze zwie- 
rzęta mają dobre życie, co widać, po jako-
ści naszych produktów. Podczas hodowli 
zwierząt zwraca się szczególną uwagę na 
jakość pasz i pokarmu, którymi są kar-
mione zwierzęta, i jest to odczuwalne 
podczas konsumpcji mięsa. Nasze zwie-
rzęta rosną w bezstresowych warunkach. 

Zeskanuj QR kod: link do pliku wideo o ho-
dowli Wieprzowiny Jabłkowej w gospodar-
stwie Katerbow.

541104  Boczek naturalny bez kości 
 ›Natur‹
 ok. 5,0–6,0 kg/szt.

541322  Boston Butt
 ok. 1,7 kg/szt.

541323  Cuscino
 ok. 700 g/szt.
 
541097  Polędwica z głową
 ok. 650 g/szt.

541100 Karkówka bez kości
 ok. 2,5 kg/szt.

541099  Kotlet z długą kostką
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.

541319  Pieczeń mała
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.

541102  Pieczeń 
 ok. 4,5–5,5 kg/szt.

541098 Schab
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.

541324  Schab
 ok. 1,0–1,5 kg/szt.
 
541101 Udziec bez dekla
 ok. 2,0 kg/szt.

541320  Żeberka
 ok. 1,2 kg/szt.

541103  Pieczeń z łopatki ze skórą
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.

541317  Łopatka
 ok. 2,5 kg/szt.

HAVELLANDZKA WIEPRZOWINA JABŁKOWA 

HAVELLANDZKA W IEPRZOWINA JAB ŁKOWA

SZLACHETNY 
AROMAT

Zdrowa konsumpcja paszy bez sztucznych 
dodatków: optymalna hodowla, chów 
oraz karmienie resztkami jabłek gwaran-
tują wyśmienitą jakość havellandzkiej 
wieprzowiny jabłkowej. Delikatnie mar-
murkowate mięso o szlachetnym aroma-
cie uzyskuje się dzięki zawartości tłuszczu 
wewnątrz mięśni. Małe kawałki tłuszczu 
w mięsie sprawiają, iż mięso jest szczegól-
nie delikatne i soczyste.
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WIEPRZOWINA SAALOWSKA

540432  Boczek z kością ›Natur‹
 ok. 5,0 kg/szt.

540466  Boczek bez kości, 
 ok. 3,0 kg/szt.

540487  Polędwica z głową 
 ok. 0,5 kg/szt.,
 ok. 2,0 kg/opak.

540494  Gicz grillowa
 ok. 0,9 kg/szt.

 
540532  Holzfällersteak, marynowany
 ok. 250–300 g/szt.
 10 szt./opak.

540630  Karkówka bez kości, 
 ze skórą
 ok. 2,5 kg/szt.

540491  Karkówka bez kości,
 ok. 2,5 kg/szt.

540498  Kotlet krojony, 
 z długą kostką 
 ok. 250–300 g/szt.

540517  Kotlet z długą kostką
 ok. 4,0–4,5 kg/szt.

540490  Kotlet
 ok. 3,5–5,0 kg/szt.

540493  Pieczeń
 ok. 5,0–7,0 kg/szt.

540488  Schab
 ok. 3,0–3,5 kg/szt.

540530  Steki z karkówki, marynowane
 ok. 160–180 g/szt.
 20 szt./opak.

540492 Udziec
 ok. 2,0 kg/szt.

540489 Schab ze skórą, połówka
 ok. 3,5–4,0 kg/szt.

540501  Pieczeń z łopatki 
 ze skórą, bez kości
 ok. 5,5–6,0 kg/szt.

540499 Łopatka, wędzona, 
 peklowana
 ok. 5,5 kg/szt.

540460 Łopatka bez kości
 ok. 5,0 kg/szt.

540373  Prosiak, cały
 ok. 15 ,0–18,0 kg/szt.

540583 Carre z prosiaka, 
 ze skórą
 ok. 900 g/szt.
 2 szt./opak.

540482 Golonka z prosiaka 
 ok. 250–300 g/szt.
 4 szt./opak. 

540481  Udziec z prosiaka, 
 bez kości
 ok. 2,0–2,5 kg/szt.

wieprzowina saalowska 

540485  Udziec z prosiaka z kością
 ok. 4,0 kg/szt.

540423 Kotlet z prosiaka 
 ok. 1,4–2,0 kg/szt.

540486  Pieczeń z prosiaka 
 z łopatki
 ok. 2,5 kg/szt.

540484  Schab z prosiaka 
 z kością 
 ok. 3,0–3,5 kg/szt.

540461  Schab z prosiaka 
 bez kości
 ok. 1,0 kg/szt.

540496  Słonina, chuda, wędzona
 ok. 1,5–2,0 kg/szt.

560201  Deska ze słoniną ›zielona‹
 ok. 1,0 kg/opak.

ROZKOSZ 
DLA PODNIEBIEN IA

Saalowska wieprzowina ziołowa jest spe-
cjalnością regionu Mark Branderburg. Jej 
nazwa pochodzi od sposobu żywienia, któ-
ry jest oparty na wysoko gatunkowych zio-
łach. Nadają one delikatnemu mięsu nieza-
pomniany ziołowy i  aromatyczny smak. 
Saalowska wieprzowina ziołowa posiada 
niewielką ilość tłuszczu i charakteryzuje się 
mniejszymi stratami w procesie smażenia..
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prosiak — ›beck‹ 
prosiak beck

Już od 1967 roku jesteśmy znani z naszej  
doskonałej jakości. Silna więź rodzinna 
panująca w firmie oraz niezawodność 
każdego pracownika są podstawą nasze-
go sukcesu i Państwa zadowolenia. Dzięki 
połączeniu długoletniego doświadczenia, 
dużego know-how oraz innowacyjnej 
technologii, zapewniamy najlepszej jako-
ści produkty z prosiaka. Jako najnowocze-
śniejsza na świecie ubojnia prosiąt 
kładziemy duży nacisk na transparentne 
pochodzenie zwierząt, które sprzedajemy. 
Jest to monitorowane zgodnie z najsu-
rowszymi wytycznymi (QS).

finura

Świnie Iberico spędzają swoje życie w le-
sie, gdzie mają dużo ruchu. Odżywiają się 
one niemal wyłącznie żołędziami, buko-
winą i kasztanami. Dzięki tym korzyst-
nym czynnikom rozwija się wyjątkowo  
smaczny tłuszczyk w mięsie. Cały proces 
rozwoju zwierząt jest sterowany oraz 
nadzorowany od momentu narodzin 
zwierząt, aż do momentu wypuszczenia 
go finalnego produktu do sprzedaży. Tak 
powstaje mięso, które oferuje wyjątkowe 
doznania smakowe.

541223  Boczek bez kości
 ok. 1,0–1,5 kg/szt.

540444  Poliki
 ok. 500 g/opak.

540582  Golonka, peklowana

540580  Golonka, niepeklowana

540452  Polędwica
 ok. 500 g/opak.

540549  Gicz tylnia
 ok. 450 g/szt.

540442  Kotlet
 ok. 1,5 kg/szt.

541274  Pieczeń z łopatki
 ok. 0,8–1,8 kg/szt.

540355  Schab bez kości
 ok. 1,5 kg/szt.

540356  Schab
 ok. 3,0 kg/szt.

wieprzowina — ›iberico‹ 

560483  Poliki, mrożone
 ok. 1,0 kg/opak.

560204  Polędwica, mrożona
 ok. 350 g/szt. 
 3 szt./opak.

560205  Schab, mrożony
 ok. 2,5 kg/szt.

560482  Pluma, mrożona
 ok. 500 g/opak.

560618  Comber, mrożony
 ok. 2,5 kg/szt. 

560484  Secreto, mrożone
 ok. 1,5 kg/opak.

560617  Żeberka, mrożone
 ok. 750 g/szt.
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PROSIAK BECK /  W IEPRZOW INA F INURA
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540598  Boczek bez kości, 
 kalibrowany
 ok. 3,0 kg/szt.

540444  Poliki
 ok. 2,0 kg/opak.

540376  Krew

540537  Golonka bez kości,
 bez skóry, peklowana

540542  Polędwica, wędzona
 ok. 400 g/szt.

540479  Polędwica bez głowy,  
 bez łańcucha
 ok. 300 g/szt. 
 ok. 2,0 kg/opak.

540543  Smalec

540416  Gicz grillowa 
 ok. 600–800 g/szt.

540405  Mięso mielone

540378  Golonka tylnia, peklowana
 ok. 1,0 kg/szt.

540377  Golonka tylnia, niepeklowana
 ok. 1,0 kg/szt.

540531  Karkówka
 ok. 2,5 kg/szt.

540395  Kasseler karkówka bez kości
 ok. 2,5 kg/szt.
540396  Kasseler kotlet
 ok. 6,0 kg/szt.

540409  Kasseler schab
 ok. 3,5 kg/szt.

540571  Udziec z kością
 ok. 13,0 kg/szt.

540368  Kości 
 ok. 5,0 kg/opak.

540369  Kotlet
 ok. 6,0 kg/szt.

540625  Pieczeń
 ok. 5,0–7,0 kg/szt.

540450  Schab
 ok. 3,5 kg/szt.

540370  Wątroba
 ok. 2,5 kg/szt.

540397  Otrzewna oczyszczona
 ok. 1,0 kg/opak.
 
540371 Udziec
 ok. 2,0 kg/szt.

wieprzowina 

540473  Szynka ›Prager‹, świeża
 ok. 6,0 kg/szt.

540558  Schab ze skórą
 ok. 4,0 kg/szt.

540782  Łopatka bez kości, 
 ze skórą 
 ok. 5,0 kg/szt.

540539  Łopatka bez kości, 
 bez skory 
 ok. 4,0 kg/szt.

540407  Żeberka, grube żebra
 
540477  Żeberka, marynowane
 ok. 1,0 kg/szt.

540495  Speck, chudy, wędzony, 
 cały kawałek
 ok. 3,0–4,0 kg/szt. 

540540  Nóżki
 ok. 800 g/szt.
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CIELĘCINA, PORCJOWANA 

540815 Medaliony
 ok. 80 g/szt.
 10 szt./opak.

540437  Medaliony
 ok. 120 g/szt.
 10 szt./opak.

540518  Plastry z udźca (na potrawkę)
 ok. 2,0 kg/szt.

540459 Gulasz z udźca
 ok. 2,0 kg/opak.

540408 Kotlet, plastry
 ok. 500 g/szt.

540446 Wątroba, plastry

540804 Pieczeń rolowana
 ok. 1,5 kg/opak.

540805 Schab, steki
 120 g/szt.
 10 szt./opak.

540803 Schab, steki
 160 g/szt.
 10 szt./opak.

540528 Sznycel z udźca
 120 g/szt.
 10 szt./opak.

540793 Sznycel z udźca
 160 g/szt.
 10 szt./opak.

540794  Sznycel z udźca
 ok. 180 g/szt.
 10 szt./opak.

WIEPRZOWINA, PORCJOWANA 

540438  Medaliony
 ok. 60 g/szt.
 10 szt./opak.

540820  Medaliony
 ok. 80 g/szt.
 10 szt./opak.

540524  Plastry na potrawkę  
 z udźca
 ok. 1,0 kg/szt.

540404  Gulasz z udźca
 ok. 1,0 kg/opak.

540774  Schab, stek
 ok. 160 g/szt.
 10 szt./opak.

540525  Schab, stek
 ok. 180 g/szt.
 10 szt./opak.

540821  Sznycel z udźca
 ok. 160 g/szt.
 10 szt./opak.

540806  Sznycel z udźca
 ok. 120 g/szt.
 10 szt./opak.

540807  Sznycel z udźca
 ok. 160 g/szt.
 10 szt./opak.

MIESO PORCJOWANE,

WOŁOWINA, PORCJOWANA 

540436  Antrykot — Argentyna

540507  Medaliony —Argentyna

560521 Plastry na potrawkę  
 z udźca — Europa
 ok. 2,0 kg/opak.

560360 Gulasz z udźca — Europa

540559  Stek z biodrówki — Argentyna

540856  Rostbeef — Argentyna

540413 Plastry na rolady
 ok. 200 g/szt. 
 10 szt./opak.
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S P E C JA Ł Y  ›GREEN LABEL ‹

›green label‹ szynka gotowana 

541354 Szynka gotowana, wędzona
 ok. 2,5–3,0 kg/szt.

›GREEN LABEL‹ KIEŁBASKI CURRYWURST 

540961 Currywurst ze skórą
 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.

541359 Currywurst bez skóry
 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.

541373 Currywurst bez skóry
 ok. 160 g/szt.
 10 szt./opak.

›GREEN LABEL‹
KIEŁBASKA
CUR R YWURST 
Kiełbaski Currywurst wprukowane są z 
Havellandzkiej Wieprzowiny Jabłkowej i 
odpowiadają nawyższym wymaganiom. 
Optymalnie marmurkowate mięso po-
chodzi z regionalnej ekologicznej ho-
dowli. Produkcja przebiega w obiegu 
zamkniętym. Produkt nie zawiera 
sztucznych dodatków, aromatów i 
barwników. Z punktu widzenia psycho-
logii żywienia receptura jest optymalna 
i oferuje wyśmienity smak. Ponadto na-
sza kiełbaska Currywurst jest szczegól-
nie trwała.
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›green label‹ szynka orzechowa 

541355 Szynka orzechowa 
 kandyzowana
 ok. 0,8–1,5 kg/szt.

›GREEN LABEL‹
SZYNKA 
ORZECHOWA 
Nasza kandyzowana szynka jabłkowa 
wytwarzana jest  z orzecha Havellandz-
kiej Wieprzowiny Jabłkowej.  Najpierw 
biodrówka zostaje osolona, a następnie 
przez cztery tygodnie suszona na wol-
nym powietrzu bez sztucznych dodatków. 
Na koniec przez trzy tygodnie szynka jest 
zanurzana i flambirowana regularnie w 
syropie jabłkowym tak długo, aż powsta-
nie typowa złota skórka.

›GREEN LABEL‹
SZYNKA 
GOTOWANA 
Szynka rzeźnika z Havellandzkiej Wieprzo-
winy Jabłkowej produkowana jest według 
starej receptury. Szynka gotowana smakuje 
tak, jak powinna smakować dobra szynka – 
jest aromatyczna i soczysta. Szynka  rzeź-
nicka jest solona ręcznie i gotowana w for-
mach ściskających. W przeciwieństwie do 
produkcji szynki wytwarzanej na skalę 
przemysłową, w Havellandzkiej  szynce 
rzeźnickiej wyraźnie widać włókna mię-
śniowe, co jest oznaką najwyższej jakości 
produktu.
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asortyment echt erste

Od 149 roku produkt z etykietą »Echt Er-
ste seit 1949« jest oferowany jako przeką-
ska z farmy Katerbow. Rok 1949 jest ro-
kiem powstania oryginalnej kiełbaski 
Berliner Currywurst oraz jej oryginalnej 
receptury. Produkt ten jest wytwarzany 
ręcznie.

541366 Kiełbaska Currywurst  
 bez skóry
 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.

541362 Kiełbaska Currywurst  
 ze skórą
 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.

asortyment ›echt erste‹ 

541362 Currywurst mit Darm
 ok. 120 g/szt.
 10 szt./opak.

541363 Kiełbaski śniadaniowe 
 ok. 25 g/szt.
 ok. 1,0 kg/opak.

541365 Kiełbaski Rostbratwurst
 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.



›ECHT ERSTE ‹  /  GUT KERKOW
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gut kerkow — bio  
z rezerwatu bio

Na skraju Uckermark w biosferze Rezer-
wat Schorfheide-Chorin, leży ekologiczne 
gospodarstwo Gut Kerkow z własną uboj-
nią oraz manufakturą mięsa i wędlin. Na-
sza wołowina pochodzi ze zwierząt rasy 
Aberdeen Angus. Ich mięso jest drobno-
włókniste i idealnie marmurkowate, dzię-
ki czemu jest ono wyjątkowo delikatne i 
smakowite. Woły żyją ze swoimi młody-
mi na pastwisku, gdzie żywią się świe-
żym pożywieniem. Obok wieprzowiny 
produkujemy w Gut Kerkow również bio 
jagnięcinę. Jagnięta zamawiamy bezpo-
średnio z pastwisk naszego sąsiada – pa-
sterza Jens Kath. Dla uzyskania najlep-
szych rezultatów smakowych zmieniamy  

w całym przedsiębiorstwie ubój na ciepło. 
W tej tradycyjnej metodzie uboju ciepłe 
mięso jest przetwarzane po rozbiorze   
ciągu dwóch godzin. Aromaty naturalne 
pozostają zachowane i nie ma potrzeby 
dodawania środków konserwu- 
jących. Nasze wędliny są przygotowywa-
ne wyłącznie w naturalnych flakach,  
dzięki temu podczas parzenia mogą 
szczególnie dobrze się rozwijać aromaty  
i przyprawy.
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madeo

W Kalabrii Madeo jest jedyną firmą, która 
odkryła i wprowadziła do jednego ze swo-
ich najważniejszych produktów na linii pro-
dukcyjnej rodzimą rasę »Suino Nero Cala-
bria« (czarna świnia). Przy produkcji Salame, 
Pancetty, Fior di lardo i wielu innych smako-
łyków, dla spółek rolnych ważne jest zagwa-
rantowanie możliwości sprawdzenia ho-
dowli świnki, aż do momentu dystrybucji 
produktów z wykorzystaniem jej mięsa. 
Odkryjecie Państwo tutaj ten pierwotny 
i czysty smak z Kalabrii, który oferuję firma 
Mondeo.

szynka 

541283  Szynka łososiowa, suszona  
 na sucho na powietrzu
 ok. 300–400 g/szt.

541284  Szynka łososiowa, suszona  
 na sucho na powietrzu,  
 pikantna
 ok. 400–500 g/szt.

salsiccia 

541294  ok. 100 g/szt.
 4 szt./opak.

coppa 

541281  ok. 400–500 g/szt.

COPPA ZE SKÓRKĄ PROVOLONE 

541295  ok. 2,5 kg/szt.

PANCETTA, PŁASKA 

541296  ok. 1,5–2,0 kg/szt.

salami 

541282  Napoli
 ok. 300–400 g/szt.

541279  Spinata (ze szpinakiem)
 ok. 1,0 kg/szt.

541280  Spinata, pikantny
 ok. 400–500 g/szt.

›MADEO‹ — WŁOCHY 

soppressata 

541293  ok. 200 g/szt.
 2 szt./opak.



65

SZYNKA PARMEŃSKA KROJONA 

540663  ok. 250 g/opak.

pastrami z indyka 

540736  ok. 1,5 kg/szt. 

PASTRAMI WOŁOWE 

540655  ok. 2,0 kg/szt.

PATA NEGRA BEZ KOŚCI 

540661  ok. 4,0 kg/szt.

szynka surowa w plastrach 

540654  ok. 500 g/opak.

SZYNKA ROZMARYONWA, WĘDZONA, 
PARZONA 

540666  ok. 2,5 kg/szt.

szynka rozmarynowa, krojona 

540710  ok. 500 g/opak.

saalower szynka gotowana 

540733  z tłuszczykiem
 ok. 2,0 kg/szt.

szynka szwardzwaldzka  

540690  krojona
 ok. 500 g /opak.

540683  ›Originalna‹ 1/2, ze skórą
 ok. 2,0–2,5 kg/szt. 

szynka podsuszana  

540337  ›Green Label‹ 
 ok. 1,5–2,0 kg/szt.

SZYNKA SERRANO  
BEZ KOŚCI, BEZ TŁUSZCZU 

540670  ok. 2,0 kg/szt.

szynka südtiroler speck 

540327  ok. 2,0 kg/szt.

SZYNKA Z TRUFLĄ 

540336  ok. 2,5 kg/szt.

szynka miodowa virgina 

540737  ok. 2,5 kg/szt.

szynka bayonne 

540738  ok. 6,0 kg/szt.

bresaola, 1/2 szt. 

540700  ok. 1,4 kg/szt.

szynka bündner fleisch 

540682  ok. 1,5 kg/szt.

szynka gotowana z UDŹCA 

540658  krojona
 ok. 500 g/opak.

SZYNKA ŁOSOSIOWA 

540326  ok. 1,6 kg/szt.

SZYNKA JAGNIĘCA 

540719  ok. 700 g/szt.

szynka wiejska ›a la parma‹ 

540684  ok. 6,0 kg/szt.

szynka wiejska ›a la serrano‹, 
krojona 

540645  ok. 500 g/opak.

lardo-speck 

540743  ok. 1,5 kg/szt.

SZYNKA PARMEŃSKA 

540712  bez kości, ze skórą 
 ok. 3,0 kg / 1/2 szt.

SPECJA ŁY Z  SZYNKI
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KIEŁBASKI DROBIOWE WIEDEŃSKIE 

540740  ok. 50 g/szt.
 20 szt./opak.

KNACKER, WĘDZONE 

540329  ok. 1,0 kg/opak.

merguez 

540718  ok. 55 g/szt.
 30 szt./opak.

KIEŁBASKI ROSTBRATWURST 

541131  ›Havelländer‹ 
 ok. 20 g/szt. 
 ok. 1,0 kg/opak.

540742  Orginalne kiełbaski Thüringer 
 ok. 100 g/szt.

SAALOWSKA KIEŁBASKA  
ROSTBRATWURST 

540731 delikatesowa
 ok. 100 g/szt.
 20 szt./opak.

540729 gruboziarnista
 ok. 100 g/szt.
 20 szt./opak.

540644 gruboziarnista, nieparzona
 ok. 100 g/szt.
 15 szt./opak.

KIEŁBASKI MONACHIJSKIE  
WEISSWURST W ZALEWIE 

540652  ok. 60 g/szt. 
 10 szt.opak.

salciccia 

541085  ok. 1,0 kg/opak.

KIEŁBASKI WIEDEŃSKIE 

540465  Kiełbaski wiedeńskie
 ok. 90 g/szt.
 ok. 1,0 kg/opak.

540676  Kiełbaski wiedeńskie
 ok. 45 g/szt.
 ok. 1,0 kg/opak.

kaszanka 

540667 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.

KIEŁBASKA BOCKWURST 

540904 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.

boudin noir 

540713  ok. 1,5 kg/szt.

kabanosy 

540342  ok. 250 g/szt.
 6 szt./opak.

chipolatas 

540871  ok. 60 g/szt.
 30 szt./opak.

chorizo 

540720  Chorizo,  
 pikantne, gruboziarniste
 ok. 1,7 kg/szt.

540697 Chorizo ›Mini‹
 ok. 300 g/opak.

KIEŁBASKA BRATWURST DROBIOWA 

540757  ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.
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salami wiejskie saalowskie 

541088 wędzone
 ok. 500 g/szt.

salami 

540883 Salami z fenkułem ›Green Label‹ 
 ok. 200 g/szt.

540646 Salami, krojone
 ok. 500 g/opak.

540647 Salami z indyka
 ok. 500 g/opak.

540689 Salami ›Mediolańskie‹
 ok. 2,0–2,5 kg/szt.

540714 Salami ›Mediolańskie‹, krojone
 ok. 300 g/opak.

540657 Salami z ›Pieprzem‹, krojone
 ok. 500 g/opak.

540333 z osłonką pieprzową
 ok. 1,6 kg/szt.

540696 Salami wędzone ›Green Label‹ 
 ok. 500 g/szt.

540727 Salami wieprzowe  
 z osłonką ziołową 
 ok. 1,6 kg/szt.

540889 Salami suszone 
 ok. 1,0 kg/szt.

540330 Salami ›Węgierskie‹
 ok. 1,3 kg/szt.

PIECZEŃ WIEPRZOWA, KROJONA 

540728 ok. 500 g/opak.

KIEŁBASA OZORKOWA, KROJONA 

540754 ok. 500 g/opak. 

metka zwiebelmettwurst 

541244 ok. 500 g/szt.

KIEŁBASA ZWIEBELMETTWURST PĘTO 

540662 ok. 800 g/szt.

WEDL INY,

bekon w plastrach 

560470  ok. 1,0 kg/opak.

galareta bauernsülze 

540325 delikatna, pikantna,  
 słodkokwaśna
 ok. 2,0 kg/szt. 

540335 z pietruszką
 ok. 2,0 kg/szt.

szynka piwna, krojona 

540319  ok. 500 g/opak.

CORNED BEEF WOŁOWE 

541241  ok. 1,1 kg/szt.

SALAMI Z FENKUŁEM 

540328  ok. 3,0 kg/szt.

pasztetowa 

540668  delikatesowa
 ok. 1,0 kg/szt.

540671  grubomielona
 ok. 1,0 kg/szt.

KIEŁBASA MYŚLIWSKA, KROJONA 

540749  ok. 500 g/opak.

PASZTETOWA CIELĘCA W ZŁOTYM FLAKU 

540687  ok. 1,0 kg/szt.

kasseler 

540701  peklowane, gotowane,  
 wędzone
 ok. 2,5 kg/szt.

540656  krojone
 ok. 500 g/opak.

pasztet ›bawarski‹ leberkäse,  
delikatesowy 

540651 ok. 3,5 kg/szt.

pasztetowa 

540707 świeża
 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.

540702 pętko
 ok. 900 g/szt.

MORTADELA LYONER, KROJONA 

540653 ok. 500 g/opak.

MORTADELA Z PISTACJĄ 

540321 krojona
 ok. 500 g/opak.

540677 oryginalna włoska
 ok. 3,0 kg/szt.

szynka piwna z indyka, krojona 

540649 ok. 500 g/opak.

PIERŚ Z INDYKA 

540695 wędzona
 ok. 2,5 kg/szt.

540320 ›Naturalna‹, krojona
 ok. 500 g/opak.

540660 ›Papryka‹, krojona
 ok. 500 g/opak.

MOSTEK WOŁOWY, PEKLOWANY 

541242 ok. 1,0 kg/szt.

SZYNKA WOŁOWA SOCZYSTA 
Z OSŁONKĄ PIEPRZOWĄ 

541240 ok. 1,0 kg/szt.

SALAMI WOŁOWE  
Z OSŁONKĄ PIEPRZOWĄ 

541243 ok. 450 g/szt.

pasztetowasaalowska 

540760 ›a la Pfälzer‹ 
 ok. 500 g/szt.
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540263  Grasica
 ok. 1,0 kg/opak.

560265 Kości, mrożone 
  ok. 5,0 kg/karton

540256 Gicz tylna
 ok. 300 g/szt.
 2 szt./opak. 

 
540255  Udziec, luzowany
 ok. 2,0 kg/szt. 

540254 Udziec z kością
 ok. 2,5 kg/szt.

540249 Jagnię
 ok. 20,0–25,0 kg/szt.

540261  Wątroba
 ok. 1,0 kg/szt.

540259  Karkówka, luzowana
 ok. 1,5 kg/szt.

540108 Plecy z kością  
 i nerkami 
 ok. 3,0 kg/szt.

540951 Plecy ›Selektion‹, 
 dojrzałe, w siatce
 ok. 3,5 kg/szt.

540257  Łopatka z kością
 ok. 1,5 kg/szt.

540258  Łopatka bez kości
 ok. 1,0 kg/szt.

RUPPIŃSKA JAGNIĘCINA 

IDEALNA
MARMURKOWATOSC

Jakość jagnięciny Rupińskiej charaktery-
zuję się delikatną marmurkowatością 
oraz delikatnie różowym mięsem. Jedno-
lita pokrywa tłuszczu sprawia, że mięso 
smakuje szczególnie wyjątkowo. Nadaje 
się zarówno na pieczeń, jak również na 
krótkie smażenie. Produkcja mięsa jest 
certyfikowana zielonym stemplem Euro-
pejskiej Kontroli Ekologicznej Produkcji 
oraz Przetwórstwa Produktów Rolnych. 

, ,
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541327 Łata z kością
  ok. 1,3–1,5 kg/opak.

541328 Łata bez kości
 ok. 0,8–1,3 kg/opak.

541326 Plecy bez nerek
 ok. 3,0–3,5 kg/opak.

541344  Karkówka, bez kości
 ok. 1,1–1,4 kg/opak. 

541329 Udziec z kością
 ok. 1,9–2,4 kg/opak.

541330 Udziec bez kości
 ok. 1,7–2,3 kg/opak.

541331  Gicz tylna
 ok. 0,8–0,9 kg/szt. 
 2 szt./opak.

JAGNIĘCINA UCKERMÄRKER 

JAGNIEC INA 
UCKERMARKER

Gospodarstwo Schwarzkopfschafe jest  
prowadzone od 7 pokoleń wyłącznie na  
ekologicznych obszarach w regionie Vor-
pommerschen Uckermark. Tutaj zwierzę-
ta znajdują swój pokarm na pastwiskach, 
dzięki czemu nie trzeba ich dodatkowo 
dokarmiać. Jagnięta rosną pod gołym 
niebem w pierwotnych warunkach, co 
daje im optymalny rozwój.

RUPP INSKA JAGNIEC INA /  JAGNIEC INA  UCKERMARKER

,

,
, ,
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540870  Bavetta
 ok. 300 g/szt.
 4 szt./opak.

540635  Carree, (comber) 75 mm
 ok. 450 g/szt. / Tray
 2 szt./opak.

540633  Polędwica
 ok. 80–100 g/szt.
 8 szt./opak.

540991  Biodrówka z deklem
 ok. 300 g/szt.
 6 szt./opak.

540866  Udziec z kością
 ok. 2,4 kg/szt.

540850  Udziec bez kości
 ok. 2,0 kg/szt.

540634  Schab ze srebrną skórką
 ok. 300 g/szt.
 4 szt./opak.

WALIJSKA JAGNIĘCINA 

540637  Schab z kością, 30 mm
 ok. 3,0 kg/szt.

540867  Łopatka z kością
 ok. 1,7 kg/szt.

540868  Łopatka bez kości
 ok. 1,5 kg/szt.
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JAGNIĘCINA IRLANDZKA 

540237  Carree 
 ok. 700 g/szt. 
 2 szt./opak.

540250  Polędwica 
 ok. 80 g/szt.
 10 szt./opak.

540264  Biodrowka z deklem 
 ok. 400 g/szt.
 2 szt./opak.

540811 Udziec z kością
 ok. 3,5 kg/szt.

540808 Udziec bez kości
 ok. 3,0 kg/szt.
 
540829  Schab ze srebrną skórką
 ok. 300 g/szt. 
 4 szt./opak.

UCKERMARKER LAMM /  IR ISCHES LAMM

540814 Plecy z kością
 ok. 4,5 kg/szt.

540810 Łopatka z kością
 ok. 2,0 kg/szt.

540786 Łopatka bez kości
 ok. 1,5 kg/szt.

JAGNIEC INA WAL IJSKA /  JAGNIEC INA IRLANDZKA, ,
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DZ ICZYZNA BRANDENBURSKA

JELEŃ 

541129 Carree (comber) z długą kostką
 ok. 2,5–3,0 kg/szt. 
 2 szt./opak.

540298  Polędwica
 ok. 1,0 kg/szt.

540783  Gicz tylna
 ok. 400 g/szt.
 2 szt./opak. 
 
540304  Udziec bez kości,
 cięcie 4er
 ok. 5,0–8,0 kg/szt.

540305  Udziec bez kości, cały
 ok. 5,0–7,0 kg/szt.
 
540291  Comber z kością
 ok. 4,0–9,0 kg/szt.
 
540292  Schab bez kości
 ok. 3,0 kg/opak.

MŁODY JELEŃ 
 
540300  Łata z kością
 ok. 1,5 kg/szt.

540302  Udziec z kością
 ok. 2,0–5,0 kg/szt.
 
540315  Udziec bez kości
 ok. 3,5 kg/szt.

540303  Comber z kością
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 
540275  Schab bez kości
 ok. 1,0 kg/szt. 

sarna 

540294  Łata z kością
 ok. 1,0 kg/szt.

540295  Łata bez kości
 ok. 3,0 kg/opak. 

540276  Gulasz, ręcznie krojony 
 ok. 3,0 kg/opak.
 
540277  Udziec z kością
 ok. 2,0 kg/szt.

540278  Udziec bez kości
 ok. 1,5–2,0 kg/szt.

540280  Comber z kością
 ok. 1,1–1,5 kg/szt.

540312  Comber z kością
 ok. 1,5–2,0 kg/szt.

540281  Schab bez kości
 ok. 1,0 kg /opak.

warchlak 

540296  Udziec z kością 
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.

 

540297  Comber z kością 
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.

540306  Schab bez kości 
 ok. 1,0 kg/szt.
 3,0 kg/opak.

dzik 

540284  Polędwica 
 ok. 1,0 kg/opak.

540285  Gulasz, ręcznie krojony 
 ok. 3,0 kg/opak.

540288  Karkówka bez kości
 ok. 3,0 kg/opak.

540286  Udziec z kością
 ok. 4,0–6,0 kg/szt.

540287  Udziec bez kości
 ok. 3,0–5,0 kg/szt.

540289  Comber z kością
 ok. 4,0–6,0 kg/szt.

540290  Schab bez kości
 ok. 2,5–3,0 kg/szt.

100 % NATURY
Mięso dziczyzny z Fläming charakteryzuje 
się delikatnymi niuansami smakowymi i 
ma niewielką zawartość tłuszczu. Jest bo-
gate w składniki mineralne i witaminy, a 
do tego jest lekkostrawne. To czyni dziczy-
znę zdrowym, w 100% naturalnym pokar-
mem. Z powodu dużej ilości ruchu oraz 
pożywienia zawierającego żelazo, mięso 
dzikich zwierząt ma ciemną barwę, co jest 
normalne u zwierząt użytkowych.
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DZ ICZYZNA BRANDENBURSKA - MROZONA
.

JELEŃ 

540299 gulasz, ręcznie krojony 
 ok. 3,0 kg/opak.

560283 Schab bez kości
 ok. 2,0 kg/szt.

JELEŃ CIELĘ 
 
560430 Udziec z kością
 2,0–5,0 kg/szt.

560288 Comber z kością
 2,0–5,0 kg/szt.

sarna 

560294 Gulasz, ręcznie krojony
 ok. 3,0 kg/opak.

560293  Udziec z kością
 ok. 2,0 kg/szt.

560296 Comber z kością
 1,4–2,4 kg/szt.

560295 Comber z kością
 1,5–2,0 kg/szt.

warchlak 
 
560285 Udziec z kością

560286 Comber z kością

DZICZYZNA, MROŻONA 

DZICZYZNA, MROŻONA 

560640 poliki 
 ok. 30–50 g/szt.
 ok. 1,0 kg/opak.

560298 Udziec z kością
 4,0–6,0 kg/szt.

560595 Comber z kością
 ok. 2,5 kg/szt.

560673 Comber z kością
 ok. 3,0–7,0 kg/szt.

560297 Schab bez kości
 ok. 3,0 kg/szt.

KOŚCI Z DZIKA 
 
560278  ok. 5,0 kg/opak.
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KRÓLIK Z  REG IONU BEELITZ

królik z regionu beelitz 

540230  Kiełbaski Bratwurst
 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak.

540222  Królik, cały, luzowany
 ok. 1,5–2,0 kg/szt.

540233  Carree (comber)
 ok. 1,0 kg/karton

540223  Uda z kością
 ok. 3,0 kg/opak.

540221 Kości
 ok. 1,0 kg/karton

540224  Wątroba 
 ok. 1,0 kg/opak.

540235  Nerki
 ok. 1,0 kg/opak.

540226  Polędwiczki 
 ok. 1,0 kg/opak.

540225  Schab z kością
 ok. 3,0 kg/opak.

540228  Schab bez kości
 ok. 1,0 kg/opak.

540227  Przednia ćwiartka z piersią
 ok. 160–180 g/szt.
 ok. 3,0 kg/opak.

SPECJA Ł
REG IONALNY

Mięso królika z Beelitz ma mało tłuszczu, 
zawiera niewiele choresterolu i do 1,3% 
składników mineralnych. Dzięki temu jest 
lekkostrawne i zdrowe. Rasa białych ol-
brzymów wyróżnia się wykształconą 
masą mięśniową i  została wielokrotnie 
wyróżniona złotym medalem DLG. Havel-
land Express oferuje codziennie świeże 
specjały z królika z tego regionu.
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kaczka brandenburska 

540100  Kaczka
 ok. 1,6–1,8 kg/szt.

540106  Kaczka
 ok. 1,8–2,0 kg/szt.

540115  Wątróbka
 ok. 1,0 kg/szt.

560215  Korpusy
 ok. 10,0 kg/karton

GĘŚ DITHMARSCHER  
I CZĘŚCI GĘSI 

540153  Pierś, świeża
 ok. 1,25 kg/szt.

570100  Gęś owsiana
 ok. 4,0–6,0 kg/szt.

540152  Uda, świeże
 ok. 500 g/szt.
 2 szt./opak.

540178  Gęś z łąki solnej
 ok. 4,0 kg/szt.

SOCZYSCIE 
I  ZDROWO

Mięso brandenburskiej kaczki wiejskiej jest 
soczyste i o wyrazistym smaku. Zawartość 
tłuszczu to jedynie 17%. Dla porównania do-
stępna w handlu kaczka pekińska posiada 
32% zawartości tłuszczu. Prawidłowa ho-
dowla na wolnym wybiegu prowadzi do 
wysokiego współczynnika masy mięśnio-
wej kaczki brandenburskiej. Tak więc, szcze-
gólnie wartościowy współczynnik masy 
piersi tej kaczki wynosi 20 %.

,
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kaczka — francja 

DRÓB

540134  Pierś, wędzona
 ok. 300 g/opak.

540182  Pierś, wędzona na zimno
 ok. 300 g/opak.

540175  Kaczka lotna, żeńska
 ok. 1,7 kg/szt.
 6 szt./karton

540151  Pierś z kaczki lotnej, męska
 ok. 300–400 g/szt.
 2 szt./opak.

540851 Pierś z kaczki lotnej, żeńska
 ok. 170–220 g/szt.
 2 szt./opak.

540136  Uda z kaczki lotnej, męskie
 ok. 350 g/szt.
 2 szt./opak.

540145  Uda z kaczki lotnej, żeńskie
 ok. 200 g/szt.
 2 szt./opak.

540161  Wątróbka z kaczki lotnej
 ok. 500 g/opak.

540114 Serca
 1,0 kg/opak.

540200 Żołądki
 1,0 kg /opak.

540190 Kaczka dzika — Nantaise
 0,8–1,0 kg/szt.
 5 szt./karton

kaczka kukurydziana — francja 

541291  Pierś 
 ok. 180–220 g/szt.
 2 szt./opak.

541278  Kaczka, żeńska 
 ok. 1,3–1,7 kg/szt.
 6 szt./karton

541290  Uda
 ok. 180–220 g/szt.
 2 szt./opak.
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pularda — francja 

540112 Pularda
 ok. 1,2–1,4 kg/szt.
 8 szt./karton

POULET (KURCZAK BIAŁY) 
 — FRANCJA 

540983 Poulet Blanc, luzowany
 ok. 800–900 g/szt.
 4 szt./karton

540166 Poulet Blanc — Tray
 ok. 800–900 g/szt.
 4 szt./karton

kurczak — francja 

540206  Wątroba
 ok. 500 g/opak.
 9 opak./karton

540164  Sot l’y laisse
 ok. 1,0 kg/opak.

kurczak kukurydziany — francja 

540104  Pierś z kurczaka  
 kukurydzianego ›Supreme‹
 ok. 170–200 g/szt.
 4 szt./opak.

540181  Pierś z kurczaka  
 kukurydzianego ›Supreme‹
 ok. 230+ g/szt.
 4 szt./opak.

540149  Uda
 ok. 250–270 g/szt.
 4 szt./opak.

540122  Pularda
 ok. 1,2–1,4 kg/szt. / Tray
 8 szt./karton

540790  Pularda, luzowana
 ok. 1,2–1,4 kg/szt.
 4 szt./karton

perliczka — francja 

540123  Perliczka
 ok. 1,2 k g/szt.

540130  Pierś ›Supreme‹
 ok. 160–180 g/szt.
 4 szt./opak.

540779  Uda
 ok. 180 g/szt.
 4 szt./opak.
 8 opak./karton 
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kura czarnopióra — francja 

540188 ›Label Rouge‹
 ok. 1,3–1,5 kg/szt.
 8 szt./karton

540179  Pierś ›Supreme‹,
 ›Label Rouge‹
 200–240 g/szt.
 2 szt./opak

541087  Pierś ›Supreme‹
 180–200 g/szt.
 2 szt./opak.

540180  Uda ›Supreme‹, 
 ›Label Rouge‹
 300–340 g/szt.
 2 szt./opak.

kurczak baby — francja 

540196  Kurczak kukurydziany baby
 ok. 400–450 g/szt.

540125 Kurczak baby
 ok. 400 g/szt.

540135  Kurczak baby, luzowany
 ok. 250 g/szt.
 4 szt./opak.

541157 Pierś ›Supreme‹
  ok. 70 g/szt.
 8 szt./opak.

540852 Uda z kurczaka baby
 ok. 80–100 g/szt.
 8 szt./opak.

GOŁĘBIE — FRANCJA 

540191 ›Royal‹
 ok. 540–580 g/szt.
 4 szt./opak., luzowane 
 
 
 
 
 
 
 

540141 Pierś ›Supreme‹ 
  ok. 90 g/szt.
 10 szt./opak.

przepiórka — francja 

540165  Pierś, wędzona 
 ok. 35 g/szt.
 8 szt./opak.

540138  Pierś ›Supreme‹ 
 ok. 35 g/szt.
 10 szt./opak.

530117  Jajka
 18 szt./opak.

530220  Jajka, gotowane
 48 szt./słoik

540147  Uda
 ok. 25 g/szt.
 10 szt./opak.

540215  Przepiórki ze skrzydełkami,
 luzowane 
 ok. 100 g/szt.
 4 szt./opak.

541209  Przepiórki bez głowy,
 luzowane 
 ok. 230+ g/szt.
 10 szt./karton

540127  Przepiórki ›Jumbo‹
 ok. 170–200 g/szt.
 4 szt./opak.

540185 Przepiórki ›Royal‹ z głową 
 i nogami ›Selektion‹
 ok. 220–240 g/szt.
 10 szt./karton, luzowane

kurczak — europa 

540101  Pierś ›Pojedyncza‹
 ok. 2,5 kg/opak.

540204  Geschnetzeltes  
 (plastry na potrawkę)
 ok. 1,0 kg/opak.

540163  Uda, luzowane
 ok. 1,0 kg/opak.

540119  Uda z 25 % częścią pleców
 ok. 230 g/szt.
 ok. 3,2 kg/opak.

540121 Uda
 ok. 260–280 g/szt.
 ok. 2,4 kg/opak.

kurczak — niemcy 

540207  Pierś ›Pojedyncza‹
 ok. 3,0 kg/opak.

indyk — europa 

540102  Pierś, luzowana
 ok. 1,0 kg/szt.

540142  Geschnetzeltes 
 (plastry na potrawkę)
 ok. 2,0 kg/opak.

540111  Pieczeń rolowana
 ok. 10,0 kg/skrzynia

indyk — mecklenburg 

540155  Pierś, oczyszczona, męska
 ok. 2,5 kg/szt.

540801 Pierś, żeńska, 
 bez skóry, bez kości
 ok. 5,0 kg/opak.

541336 Pierś, źeńska, 
 ze skórą, bez kości
 ok. 5,0 kg/opak.

541159 Pasztet z polędwicy
 ok. 2,0 kg/szt.

540800 Szynka gotowana
 ok. 2,0 kg/szt.

541158 Szynka piwna ziołowa
 ok. 2,5 kg/szt.

540798 Podudzie
 ok. 2,5 kg/szt.

540799 Szynka soczysta
 ok. 2,0 kg/szt.

541160 Salami
 ok. 3,0 kg/szt.
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mairet

Region Bresse znajduje się w Bourgogne. 
Główny źródłem utrzymania jest praca 
w gospodarstwie, a szczególny nacisk 
położony jest na chów drobiu wolno 
chodzącego. Drób z Bresse jest znany na 
całym świecie ze swojego doskonałego 
smaku. Tylko te kurczaki posiadają ozna-
czenie AOC (Appellation d'Origine Con-
trôlée). Warunki otrzymania oznaczenia 
AOC dla drobiu są dokładnie sprecyzo-
wane w zależności od rasy oraz regionu 
pochodzenia. Tylko wtedy, gdy spełnio-
ne są wszystkie powyższe kryteria, drób  
ten uzyskać tytuł »Volaille de Bresse«. 
My zamawiany nasz drób od firmy Ma-
iret, która ma swoją hodowlę i ubojnie.

540168  Pularda Bresse
 ok. 1,5 kg/szt.
 6 szt./karton

540170  Kogut
 ok. 3,5–4,5 kg/szt.
 4 szt./karton, luzowany

541082 Pularda kukurydziana
  ›Label Rouge‹
 ok. 1,8 kg/szt.
 6 szt./karton, luzowana

540167  Perliczka ›Label Rouge‹
 ok. 1,5 kg/szt.
 6 szt./karton, luzowana

541081 Pularda Picorette
 ok. 1,9 kg/szt.
 6 szt./karton, luzowana

541083  Pularda
 ok. 1,5 kg/szt.
 6 szt./karton, luzowana

540169  Kogut czarnopióry 
 ›Label Rouge‹
 ok. 1,7 kg/szt.
 6 szt./karton, luzowany

drób — ›mairet‹ 
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kurczak — ›paderborner‹ kurczak — ›kikok‹  

540900  Skrzydełka, przyprawiione
 ok. 3,0 kg/opak.

540854 Pałki, przyprawione
 ok. 3,0 kg/opak.

541174 Pałki, naturalne
 ok. 3,0 kg/opak.

541168  Kurczak
 ok. 0,9–1,0 kg/szt.
 5 szt./karton, luzowany

540853  Kurczak
 ok. 1,2–1,4 kg/szt.
 4 szt./karton, luzowany

541046  Kurczak, przyprawiony
 ok. 1,2 kg/szt.
 8 szt./karton, luzowany

540220  Kurczak pierś ›Supreme‹
 ok. 200–230 g/szt.
 7–10 szt./opak.

541176  Uda
 ok. 240–270 g/szt.
 ok. 3,0 kg/opak.

540205  Kurczak kukurydziany ›Kikok‹
 ok. 1,3–1,8 kg/szt.
 4 szt./karton

kurczak kikok

Naturalny sposób żywienia oraz duży wy-
bieg sprawiają, iż zwierzęta rosną wolniej 
i mają więcej ruchu. Dzięki temu tkanka, 
a co za tym idzie mięso, jest bardziej zwarte 
i aromatyczne. Szczególnie zauważalna 
jest wyjątkowa soczystość mięsa.

borgmeier

Już w 1994 roku bracia Heiner oraz Werner 
Borgmeier wpadli na pomysł, aby do szyb-
ko rosnących kurczaków stworzyć alterna-
tywę: tradycyjnego kurczaka karmionego 
zbożem. Kurczak ten byłby dłużej hodo-
wany i dzięki temu rozwinąłby się w mię-
sie typowy smak kurczaka.

540210  Kurczak kukurydzieny ›Kikok‹
 pierś ›Supreme‹
 ok. 230–250 g/szt.
 7–10 szt/opak.

540211  Uda z kurczaka kukurydzianego  
 ›Kikok‹, bez kości, ze skórą
 ok. 170–220 g/szt.
 ok. 2,0 kg sz/opak.
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RYBY, OWOCE MORZA
i SKORUPIAKI
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RYBY Z  JEZ IORA MURLITZ
. .

PSTRĄG ŹRÓDLANY 

550156  patroszony
 ok. 300–500 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550628  patroszony
 ok. 1,2–1,8 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550200  Filet ze skórą
 ok. 150 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

PSTRĄG  

550137  patroszony
 ok. 300–350 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

szczupak 

550130 patroszony
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550132 patroszony
 ok. 2,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550133  Filet ze skórą
 ok. 200–400 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

karp 

550136  Karp
 ok. 1,5–2,5 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550138  Filet ze skórą
 ok. 200–400 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550292  Filet bez skóry
 ok. 100–300 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka 

sielawa/sieja 

550679  Sielawa, mała 
 ok. 80–120 g/szt.
 1,5 kg/skrzynka

550654  Sielawa, patroszona 
 ok. 200–300 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550621  Sieja, patroszona 
 ok. 400–600 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550622  Sieja, patroszona 
 ok. 600–800 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

jesiotr 

550225  patroszony
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550385  patroszony
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550432  patroszony
 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550246  Filet ze skórą
 ok. 1,0 kg/szt.
 3 szt/skrzynka

sum 

550441  ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550117  ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550399  Filet ze skórą
 ok. 500–800 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550182  Filet bez skóry
 ok. 500–800 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550349  patroszony
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

OKOŃ DZIKI 

550119  patroszony
 ok. 300–400 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550173  patroszony
 ok. 400–500 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550219  patroszony
 ok. 500 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550169  Filet
 ok. 80–100 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

sandacz 

550596  patroszony
 ok. 1,3–1,8 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550122  patroszony
 ok. 1,8–2,5 kg/szt.
 2 szt./skrzynka
 
 
 
 

550645  patroszony
 ok. 2,5–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550402  patroszony
 ok. 4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka
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WĘGORZ, WĘDZONY 

550128  ok. 300–600 g/szt.
 1 szt./skrzynka

550394  ok. 500–900 g/szt.
 1 szt./skrzynka

550697  ok. 1,0–1,5 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

PSTRĄG ŹRÓDLANY, WĘDZONY 

550242  ok. 300 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

PSTRĄG, WĘDZONY 

560155  ok. 250–350 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

560129  Filet 
 ok. 125 g/opak.

sielawa 

550580 mała, pieczona, 
 marynowana
 ok. 5,0 kg/opak.
 3,0 kg waga netto

550149  ›Gourmet‹ bez skóry, 
 marynowana
 ok. 1,0 kg/opak.
 0,7 kg waga netto

MAKRELA, WĘDZONA 

550147 Filet ›Naturalny‹ 
 ok. 1,0 kg/skrzynka

550148 Filet z ›Pieprzem‹ 
 ok. 1,0 kg/skrzynka

550125  Filet z ›Cebulą‹ 
 ok. 1,0 kg/skrzynka

JESIOTR, WĘDZONY 

550315  ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550267 Filet
 ok. 600 g/szt.
 1 szt./skrzynka

ŚLEDZIE WĘDZONE 

550282  w marynacie  
 z drzewa sandałowego
 ok. 2,0 kg/wiaderko
 0,9 kg waga netto

550436  in marynacie jałowcowej
 ok. 2,0 kg/wiaderko
 0,9 kg waga netto

ASORTYMENT RYB WĘDZONYCH 

550296  0,4 kg Sieja, 
 0,4 kg Szproty, 
 0,4 kg Halibut, 
 0,4 kg Łosoś pręgowany, 
 0,4 kg Mafi-Mix
 ok. 2,0 kg/skrzynka

ŁOSOŚ PRĘGOWANY, WĘDZONY 

550317  ok. 100–150 g/szt.
 2,0 kg/skrzynka

SUM, WĘDZONY 

550316  ok. 2,0–4,0 kg/szt.

SUM, WĘDZONY 

560131  Filet
 ok. 100 g/szt.

JAKOSC SWIEZO
Z ŁOWIONEJ RYBY

Delikatesowe specjały z  manufaktury 
»Müritzfischer« wytwarza się recznie 
przy zachowaniu pełnej pieczołowito-
ści. W  ofercie znajdują się świeże i  wę-
dzone specjały z  ryb zawierające dużo 
białka. Specjały takie jak sieja ,,Gurmet’’ 
oraz bejcowany szczupak są dostępne 
tylko i  wyłącznie bezpośrednio od ry-
baków z  jeziora MÜrlitz. Dzięki czemu 
jakość i ich świeżość jest wyśmienita.

, , , .



91

jesiotr 

550246 Filet ze skórą
 ok. 0,5–1,0 kg/szt.
 3 szt./skrzynka

sum 

550118 Filet bez skóry
 ok. 150–300 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

sandacz 

550120 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550650 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550695 ok. 4,0+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550101  Filet ze skórą
 ok. 300–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

RYBY S ŁODKOWODNE

PSTRĄG 

550137  patroszony
 ok. 300–350 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

sieja 

550574  patroszony
 ok. 150–200 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

TROĆ 

550434 patroszony
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550245  patroszony
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka
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550404  Kurek,
 ok. 2,0+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550146  Makrela Lisette
 ok. 500–1000 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550183  Żabnica
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

 
550412  Okoń morski, połów  
 wędziskowy, ›Selekcja‹
 ok. 4,0+ kg/szt.

550497  Langustynki, 4/7
  ›Selekcja‹
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550193  Rascasse Chapon
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550326  Rouget Barbet,
  ›Selekcja‹
 ok. 800–1000 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550354  Gładzica  
 ›Bretońska‹
 ok. 2,0+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550205  Sola
  ›Selekcja‹
 ok. 1,0–1,5 g/szt.
 2 szt./skrzynka

550323  Turbot dziki
  ›Selekcja‹
 ok. 10,0+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

ryby — bretania (francja) 

CONCARNEAu
Około 60 gatunków ryb wnoszą bretoń-
scy rybacy do dużych hal na nabrzeżu  
Concarneau, gdzie przeprowadzana jest 
aukcja połowów. Każdego dnia są trzy au-
kcje. Na początku zostają sprzedawane 
połowy rybaków dalekomorskich. Później  
łodzi, które około dwa dni przebywały na 
morzu, a na końcu najświeższe połowy 
rybaków przybrzeżnych. Ci ostatni są tyl-
ko 18 godzin na morzu.
Petits Bateaux: legendarne małe łódki z 
których połowy charakteryzują się naj-
wyższą jakością i świeżością.

24
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550192  Kalmary
 ok. 300–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka 

550218  Dorada, dzika
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550811  Omułki (Mule) / Gigantes
 ok. 2,0 kg/opak.

550332  Ośmiornica, oczyszczona
  ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka 

550241  Piotrosz
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550171  Sola hodowlana
 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550752  Sola hodowlana
 ok. 800–1000 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550175  Sola hodowlana
 ok. 1,0–1,5 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550323  Turbot hodowlany
 ok. 3,0–4,0 g/szt.
 1 szt./skrzynka

550687  Turbot hodowlany
 ok. 4,0–5,0 g/szt.
 1 szt./skrzynka

ryby — gailcja (hiszpania) 

RYBY,  BRETANIA /  GAL ICJA

V IGO
Wspaniały jest port Vigo, który znajduje się 
w pobliżu granicy z Portugalią – jest zwany 
ostoją handlu i znany z największej sprze-
daży ryb i owoców morza w Europie. Tu co 
roku sprzedawane jest ok. 140 milionów 
kilogramów ryb. Nasi lokalni zaopatrze-
niowcy licytują nocą super świeży towar, 
który w ciągu 48 godzin trafia prosto do 
Berlina.
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dorada 

550379  ›Rosé‹
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550186  ›Rosé‹
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550431  ›Rosé‹
 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550157  ›Rosé‹, patroszona
 ok. 5,0–10,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550295  ›Royal‹
 ok. 300–450 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550427  ›Royal‹
 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550299  ›Royal‹
 ok. 0,8–1,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550274  ›Royal‹
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550158  ›Royal‹, patroszona
 ok. 300–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550362  ›Royal‹, patroszona,
 oskrobana
 ok. 300–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550243  ›Royal‹, dzika
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550218  ›Royal‹, dzika
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550648  ›Royal‹, dzika
 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

NAGŁAD 

550643  ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550646  ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550234  ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

hamachi / seriola 

550528  ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

halibut 

550333 biały, bez głowy,  
 patroszony
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550256 biały, bez głowy,  
 patroszony
 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550256 biały, bez głowy,  
 patroszony
 ok. 5,0–10,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550366 biały, bez głowy,  
 patroszony
 ok. 10,0+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550367 biały, bez głowy,  
 patroszony 
 ok. 20,0+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550100 biały, z głową, patroszony
 ok.3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550290 biały, z głową, patroszony
 ok. 5,0–10,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

kulbin 

550334  ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550278  ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550305  ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550373  ok. 4,0+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

bonito 

550347  patroszony
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550201  patroszony
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550651  ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

bouillabaisse, asortyment 

550289  ok. 5,0 kg/skrzynka

kalmary 

550190  ok. 50–100 g/szt.
 ok. 2,0 kg/skrzynka

550615 oczyszczone 
 ok. 100–300 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550192 oczyszczone 
 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka
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RYBY SŁODKOWODNE

dorsz 

550266 patroszony
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550135 patroszony
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550638 bez głowy, patroszony
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550657 bez głowy, patroszony
 ok. 4,0–6,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550655 bez głowy, patroszony
 ok. 5,0–10,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550421 Poliki z dorsza
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550766 Polędwica z dorsza ze skórą
 ok. 150–250 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550509 Polędwica z dorsza ze skórą
 ok. 250–350 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550777 Polędwica z dorsza ze skórą
 ok. 1,0–1,5 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550131 Polędwica z dorsza bez skóry
 ok. 200–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

kurek 

550259 ok. 200–300 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550191 ok. 300–500 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550406 ok. 1,0+ kg/szt.
 2 szt./skrzynka

ŁOSOŚ — IRLANDIA 

550671 ›Bio‹
 ok. 4,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

ŁOSOŚ — NORWEGIA 

550140 patroszony
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550152 patroszony
 ok. 4,0–5,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550627 patroszony
 ok. 5,0–6,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

ŁOSOŚ — SZKOCJA 

550268 ›Label Rouge‹ 3/4,
 patroszony
 1 szt/skrzynka

550669 ›Label Rouge‹ 4/5, 
 patroszony
 1 szt/skrzynka

550376 ›Label Rouge‹ 5/6, 
 patroszony
 1 szt/skrzynka

550202 patroszony
 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550180 patroszony
 4,0–5,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550438 patroszony
 5,0–6,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka
 

ŁOSOŚ, DZIKI 

550594 z głową, patroszony, dziki
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550605 bez głowy, patroszony, 
 dziki, Keta
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550417 z głową, patroszony, dziki, 
 Sockeye
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

ŻABNICA — FRANCJA 

550160 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt/skrzynka

550183 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550194 ok. 6,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

ŻABNICA — SZKOCJA 

550235 oczyszczona 
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

OKOŃ MORSKI, ŁOWIONY NA WĘDKĘ 

550369 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550161 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550261 ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550410 ok. 4,0+ kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550207 ›Selekcja‹
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt/skrzynka

550207 ›Selekcja‹
 ok. 4,0+ kg/szt.
 1 szt/skrzynka
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skrzydlica 

550193 Chapon
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550222 Chapon,
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

red snapper (lucjan) 

550262 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550263 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550365 ok. 4,0–6,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550419 ok. 5,0–8,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

raja 

550409  cała
 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550275  Skrzydło z rai bez skóry
 ok. 0,8–1,2 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550360  Skrzydło z rai bez skóry
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550430  Skrzydło z rai bez skóry
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550411  Skrzydło z rai bez skóry
 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

makrela 

550577 ok. 100–200 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550355 ok. 200–300 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550145 ok. 300–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550146 Makrela Lisette
 ok. 300–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

cefal 

550288 ok. 300–500 kg/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550236 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550281 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

mieszanka alg morskich 

550248 ok. 2,0 kg/opak.

OŚMIORNICE MOSCARDINI 

550283 ok. 50 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

OŚMIORNICA 

550251 oczyszczona
 ok. 0,5–1,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550181 oczyszczona
 ok. 1,0 kg/szt.

550332 oczyszczona
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.

OKOŃ MORSKI, ŁOWIONY SIECIĄ 

550342 ok. 0,8–1,2 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550265 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550211 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550216 ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550420 ok. 4,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

OKOŃ MORSKI, HODOWLANY 

550576 patroszony
 300–400 kg/szt.
 3,0 kg/skrzynka
 
550294 ok. 300–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550572 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550676 ok. 600–800 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550213 ok. 0,8–1,2 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550214 ok. 1,0–1,5 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550769 Okoń morski hodowlany  
 Hiszpania (Andaluzja)
 ok. 1,0–1,5 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550372 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka
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RYBY SŁODKOWODNE

rouget barbet ZŁOCICA 

550345  ok. 200–300 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550228  ok. 300–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550144  oczyszczona
 ok. 200–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550212 ok. 100–200 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550196 ok. 200–300 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550346 ok. 300–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550320 ok. 400–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550429 ok. 500–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550325 ›Selekcja‹
 ok. 400–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg skrzynka
 
550326 ›Selekcja‹
 ok. 0,8–1,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg skrzynka
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piotrosz 

550159 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550241 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

sardynka 

550254 ok. 60–90 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550324 ok. 80–120 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

GŁADZICA 

550652  ok. 0,5–1,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550653  ok. 1,0+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550321  Bretania 
 ok. 1,0+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550151  oczyszczona
 ok. 300–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550112  oczyszczona
 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka 

morszczuk 

550279 patroszony
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka

550280 patroszony
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550631 patroszony
 ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

golec zwyczajny (palia alpejska) 

550255  patroszony
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./skrzynka
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RYBY SŁODKOWODNE

STRZĘPIEL 

550443 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./ skrzynka

550250 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550444 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550397 ok. 5,0–10,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550398 ok. 10,0+ kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

turbot hodowlany 

550116 ok. 0,5–1,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550287 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550562 ›Label Rouge‹ 
 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550684 ok. 2,5–3,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550184 ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

turbot dziki 

550601 ok. 2,0–3,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550540 ok. 3,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550451 ok. 4,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550163 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550115 ok. 5,0–7,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550452 ok. 6,0–7,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550322 ›Selekcja‹
 ok. 7,0–10,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550323 ›Selekcja‹
 ok. 10,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

sola 

550176 ok. 300–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550113 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550206 ok. 0,8–1,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550205 ›Selekcja‹
 ok. 1,0–1,5 kg/szt.
 2 szt./ skrzynka

 
 

sola hodowlana 

550171 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550204 ok. 600–800 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550752 ok. 800–1000 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

MĄTWA 

550189 ok. 400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

skrei (sezonowo), dorsz zimowy 

550209 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550210 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550575 bez głowy
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550672 bez głowy
 ok. 4,0–6,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

550668 Filet ze skórą
 ok. 400–800 g/szt.
 3,0 kg/ skrzynka

550718 Polędwica ze skórą
 ok. 200–400 g/szt.
 3,0 kg/ skrzynka

RYBY MORSKIE
Do pięciu razy w tygodniu otrzymujemy 
świeże ryby z Francji, Islandii, Hiszpanii, 
Szkocji, Kanady, Holandii i wielu innych 
nadmorskich krajów. Podstawę naszej 
niezmiennie wysokiej jakości tworzą dłu-
goletnie partnerskie kontakty z lokalny-
mi rybakami i producentami. W najważ-
niejszych miejscach przeładunkowych i 
targach rybnych w Paryżu i we Frankfur-
cie posiadamy na miejscu kupców i osoby, 
które zajmują się sprawdzaniem jakości 
towaru. Stąd świeżo złowiona morska 
rybka dociera do nas w czasie krótszym 
niż 24 godziny. Ponad połowa towaru 
opuszcza jeszcze tej samej nocy nasze no-
woczesne centrum logistyczne w Berlinie 
i zostaje dostarczona bezpośrednio do 
naszych klientów. Nasz własny zespół 
kontroli jakości pełni stały nadzór nad do-
stawami, magazynowaniem i wysyłką 
towaru. Dzięki temu ryby z Havelland- 
Express, które są dostarczane do Państwa 
są zawsze świeże i doskonałej jakości.
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PAŁASZ 

550286 Filet bez skóry
 ok. 200–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

dorada 

550178 Filet ze skórą
 ok. 80–120 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

TROĆ FJORDOWA 

550542 Filet
 ok. 600–900 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

halibut 

550252 Filet z czarnego halibuta
 ok. 300–700 g/szt.
 ok. 3,0 kg/ skrzynka

550507 Filet ze skórą,  
 z białego halibuta
 ok. 5,0 kg/szt.
 1 szt./ skrzynka

dorsz 

550166 Filet
 ok. 200–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550377 Filet ze skórą
 ok. 200–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550571 Filet ze skórą
 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550387 Filet ze skórą
 ok. 0,8–1,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550766 Polędwica ze skórą
 ok. 150–250 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550509 Polędwica ze skórą
 ok. 250–350 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550777 Polędwica ze skórą
 ok. 1,0–1,5 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

kurek 

550757 Filet ze skórą
 ok. 50–70 g/szt.
 3,0 kg/ skrzynka

550253 Filet ze skórą
 ok. 70–100 g/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550330 Filet ze skórą
 ok. 100–150 kg/szt.
 3,0 kg/skrzynka

550608 Filet ze skórą
 ok. 150–250 kg/szt.
 3,0 kg/skrzynka

ŁOSOŚ 

550699 Filet ›C‹ Trimm
 ok. 1,0–1,4 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550405 Filet ›D‹ Trimm, 
 einzeln vakuumiert
 ok. 1,0–1,4 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550370 Filet ›D‹ Trimm
 ok. 1,0–1,4 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550141 Filet ›D‹ Trimm
 ok. 1,4–1,8 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550249 Filet bez skóry ›E‹ Trimm
 ok. 1,8+ kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550767 Filet bez skóry, porcjowany
 ok. 120 g/szt.
 10 szt./opak.

550760 Filet bez skóry, porcjowany
 ok. 140 g/szt.
 10 szt./opak.

550768 Filet bez skóry, porcjowany
 ok. 160 g/szt.
 10 szt./opak.

TROĆ 

550143 Filet
 ok. 200–300 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550683 Filet
 ok. 300–500 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550762 Filet
 ok. 300–500 g/szt.
 ok. 4,0 kg/skrzynka
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F ILETY Z  RYB MORSKICH

molwa 

550273 Filet bez skóry
 ok. 0,5–1,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

ŻABNICA 

550208 Filet
 ok. 1,0–2,0 kg/szt.
 2 szt./ skrzynka

OKOŃ MORSKI 

550162 Filet ze skórą
 ok. 80–100 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

cefal 

550231 Filet
 ok. 200–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

witlinek 

550772 Filet bez skóry
 ok. 150+ g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550233 Filet ze skorą
 ok. 150+ g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

red snapper (lucjan) 

550368 ze skórą
 ok. 200–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550185 ze skórą
 ok. 400–800 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

karmazyn 

550108 Filet bez skóry
 ok. 120–350 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550673 Filet ze skórą
 ok. 200–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550763 Filet ze skórą
 ok. 400–800 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550600 Polędwica ze skórą
 ok. 180 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

piotrosz 

550217 Filet ze skórą
 ok. 200 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

sardynka 

550106  Filet
 ok. 30–40 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

czarniak 

550625  Filet
 ok. 200–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550626  Filet
 ok. 300–800 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550380  Polędwica
 ok. 150+ g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

golec zwyczajny (palia alpejska) 

550536  Filet
 ok. 150–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

ŁUPACZ 

550172 Filet bez skóry
 ok. 100–200 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550619 Filet ze skórą
 ok. 80–120 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550682 Filet ze skórą
 ok. 150+ g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

GŁADZICA 

550111 Filet
 ok. 80–120 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

miecznik 

550240 Filet, w opak. vakum
 ok. 3,0–5,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

ZĘBACZ 

550170 Filet
 ok. 200–400 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550426 Filet
 ok. 500–800 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

turbot 

550107 Filet
 ok. 200–250 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

TUŃCZYK 

550221 Filet ›Jakość Sashimi‹
 ok. 4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550586 Filet, czerwony,  
 ›Jakość Sashimi‹,
 Centralne cięcie
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka

550301 Filet, czerwony
 ok. 3,0–6,0 kg/szt.
 1 szt./skrzynka



102

BERLIŃSKA MANUFAKURA ŁOSOSI

W małej manufakturze na południu Berli-
na wędzi się zgodnie z starą tradycją łoso-
sie. Dzięki doświadczeniu w pracy z rybami 
mistrz wędzarski selekcjonuje wzrokowo 
ryby, które nadają się do wędzenia. Około 
200 łososi jest obrabiane ręcznie w ciągu 
jednego tygodnia. Pod 100-letnia receptura 
wędzenia pochodzi z Rosji. W odróżnieniu 
do wędzenia przemysłowego, w berlińskiej 
manufakturze łososi towar soli się ręcznie, 
wędzi w małych piecach i na końcu tnie na 
świeżo. Tak powstaje produkt, który wyróż-
nia się typowym, aromatycznym smakiem 
dymu. Filet błyszczy się w mocno łososio-
wym kolorze i jest kulinarnym doznaniem 
smakowym. Do asortymentu należą »Łosoś 
wędzony tradycyjnie«, »Łosoś wędzony na 
drewnie sandałowym« oraz »Filet z łososia 
Sankt Petersburg«.

560500 Łosoś Graved, krojony,
 ze skórą, ›Tradycyjny‹
 ok. 1,0–1,2 kg/szt.
 1 szt./opak.

550153  Łosoś Graved, niekrojony 
 ok. 800 g/szt.
 1 szt./opak.

560508 Łosoś Graved  ― z buraczkiem,
 krojony
 ok. 1,0–1,2 kg/szt.
 1 szt./opak.

560510 Łosoś wędzony, krojony, 
 ›Sandałowiec‹, Premium
 ok. 1,0–1,2 kg/szt.

560501 Łosoś wędzony ›Tradycyjny‹,
 krojony, ze skórą 
 ok. 1,0–1,2 kg/szt.
 1 szt./opak.

560507 Łosoś wędzony ›Tradycyjny‹,
 niekrojony
 ok. 1,0–1,2 kg/szt.
 1 szt./opak.

550358 Łosoś wędzony Balmi No. 1
 ok. 300 g/szt.
 1 szt./opak.

550729 Łosoś wędzony Balmi No. 1
 ok. 600 g/szt.
 1 szt./opak.

550298 Łosoś wędzony Balmi No. 1,
 ›Złota Edycja‹
 ok. 300 g/szt.
 1 szt./opak.

550728 Łosoś wędzony Balmi No. 1,
  ›Złota Edycja‹
 ok. 600 g/szt.
 1 szt./opak.

550375 Łosoś wędzony ›Sandałowiec‹,
 niekrojony 
 ok. 1,0 kg/szt.
 1 szt./opak.

LACHS — ›BERLIŃSKA MANUFAKTURA ŁOSOSIA‹ 
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DELIKATESY RYBNE

MASŁO HOMAROWE 

550300  ok. 370 g/puszka

pasta homarowa 

550300  ok. 450 g/puszka

 
krewetki 

550461 w zalewie
 ok. 1500 ml/puszka

MIĘSO Z KRABA — MORZE PÓŁNOCNE 

550480  ok. 1,0 kg/opak.

szyjki rakowe w zalewie 

550463  ok. 1500 ml/puszka

MASŁO RAKOWE 

550102  ok. 370 g/puszka

pasta rakowa 

550304  ok. 450 g/puszka

ŁOSOŚ GRAVED I ŁOSOŚ WĘDZONY 

560180 Łosoś Graved ›Buffet‹, 
 krojony, mrożony 
 ok. 1,0 kg/szt.
 1 szt./opak.

560513 Łosoś Graved bez glazury, 
 ›Tradycyjny‹, krojony, 
 mrożony 
 ok. 1,0 kg/szt.
 1 szt./opak.

560176 Łosoś wędzony ›Buffet‹, 
 krojony, mrożony 
 ok. 1,0 kg/szt.
 1 szt./opak.

560177 Łosoś wędzony ›Buffet‹, 
 krojony, mrożony 
 ok. 1,0 kg/szt.
 1 szt./opak.

560511 Łosoś wędzony bez glazury, 
 ›Tradycyjny‹, krojony, 
 mrożony 
 ok. 1,0–1,2 kg/szt.
 1 szt./opak.

produkty z matjasa 

550306 Matjas filety ›Glücksstädter‹  
 ok. 1,0 kg/opak.

550308 Matjas filety ›Glücksstädter  
 w czerwonym winie‹ 
 ok. 1,0 kg/opak.

550681 Matjas filety  
 ›wędzone na zimno‹
 ok. 2,5 kg/opak.

550680 Matjas filety  
 ›a la skandynawskie‹ 
 ok. 2,5 kg/opak.

560125 Holenderskie
 podwójne filety Matjas 
 ok. 100 g/szt.
 10 szt./opak. 
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kawior kawior — ›aki‹ 

530598 Kawior ›Beluga di Venezia‹
 50 g/puszka

530151 Kawior ›Ossetra‹
 50 g/puszka 

530173 Kawior ›Syberyjski‹
 50 g/puszka 

530597 Kawior ›AKI Selekcja‹
 50 g/puszka

530600 Kawior ›Imperial‹
 50 g/puszka 

530191 Kawior ›Imperial Auslese‹
 50 g/puszka

530164 Kawior z ›Łososia, IKURA‹
 50 g/puszka 

530127 Kawior z ›Sieji‹
 50 g/puszka

530231 Kawior z ›Palii‹
 50 g/puszka

530140  z pstrąga
 ok. 100 g/słoiczek

530128  ze szczupaka
 ok. 50 g/ słoiczek 

530191  Imperial Auslese
 ok. 50 g/puszka

530139  ›Keta‹
 ok. 100 g/ słoiczek

530127  z sieji
 ok. 50 g/ słoiczek

 

530231  z palii
 ok. 100 g/ słoiczek

 
530135  hodowlany ›Desietra Imperial‹
 ok. 125 g/ słoiczek
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forellenhof rottstock

Ryby z Rottstock rosną w płynącej wodzie 
źródlanej. W 25-ciu stawach Susanne oraz 
Matthias Engels hodują od października 
2013 jesiory, palie o białym mięsie, pstrągi 
oraz trocie jakości premium. Hodowcy pra-
cowali wcześniej w branży telewizyjnej, 
zaś branża gastronomiczna była dla nich 
zupełnie obca. Mimo tego bardzo szybko 
zdobyli rynek gastronomiczny i dostarcza-
ją towar do najlepszych restauratorów 
w Berlinie. Obydwoje jako pasjonaci ryb 
opracowali hodowlę tradycyjną posiadają-
cą stuletnią tradycję, która doprowadziła  

do powstania manufaktury, w której 
wszystkie procesy zostały tak opracowane, 
aby móc sprostać wysokim wymaganiom 
klientów na wysokojakościowy produkt re-
gionalny. Zarówno świeże jak i wędzony 
produkty z Rottstock są doceniane przez 
kucharzy gwiazkowych.

KAWIOR

530963 Royal-Oscietra
 50 g/puszka 

530962 Royal-Syberyjski
 50 g/puszka

jesiotr — ›rottstocker‹ 

550789 patroszony
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.,
 1 szt./skrzynka 

550791 Filet, wędzony
 ok. 600g/szt.,
 1 szt./skrzynka 

530791 cały, wędzony
 1 szt./skrzynka 

kawior z jesiotra — ›rottstocker‹ 
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ostrygi 

570115  ›Belon‹ rozmiar 00
 50 szt./koszyk

570110  ›Belon‹ rozmiar 000
 50 szt./koszyk

570121 Donegal Nr. 3 — Irlandia
 50 szt./koszyk

570116  Fine de Claire rozmiar ›G‹
 100 szt./koszyk

570108  Fine de Claire rozmiar ›G‹
 50 szt./koszyk

570112  Fine de Claire rozmiar ›M‹
 50 szt./koszyk

570120  Fine de Claire rozmiar ›TG‹
 50 szt./koszyk

570119  Grand Cru Numer 1
 50 szt./koszyk

570118  Papillon Numer 4
 50 szt./koszyk

550544  Petit Bateau David Hervé  
 Numer 2
 50 szt./koszyk

570143  Petit Bateau David Hervé  
 Numer 3
 50 szt./koszyk

550456  Sylter Royal
 48 szt./koszyk

570122  Carskie rozmiar ›G‹
 50 szt./koszyk

550505  Carskie rozmiar ›M‹
 50 szt./koszyk
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SKORUPIAK I

ŚLIMAKI 

550488  ok. 1,0 kg/worek

mule bouchots 

550543 ok. 1,0 kg/opak. 

muszle sercówki 

550478  ok. 3,0 kg/koszyk

MAŁŻE ŚW. JAKUBA 

550523  bez korala, 10/20 USA
 ok. 1,0 kg/opak.

MAŁŻE ŚW. JAKUBA W MUSZLI 

550501  Norwegia
 ok. 5,0 kg/koszyk

550513 Szkocja
 ok. 6,0 kg/skrzynka

550464  Francja
 ok. 6,0 kg/skrzynka

MULE / OMUŁKI 

550512  Föhrer ›Extra‹
 ok. 1,5 kg/opak.

550467  Föhrer ›Imperial‹
 ok. 2,0 kg/opak. 

550640  Föhrer ›Jumbo‹
 ok. 2,0 kg/opak.

550457  Holandia ›Extra‹
 ok. 2,0 kg/opak.

550641  Irlandia 
 ok. 1,0 kg/opak.

550508  Holandia/Niemcy 
 ›Extra‹
 ok. 1,0 kg/opak.

MAŁŻE PALOURDES ›M‹ 

550473  ok. 1,0 kg/opak.

550483  ok. 3,0 kg/koszyk

brzytwy 

550517  Pied de couteaux
 ok. 3,0 kg/skrzynka

vongole verace 

550474  ok. 1,0 kg/siatka

ostrygi »tsarskaya«

Od czasów starożytnych ostrygi są da-
niem królów. Już cesarze starożytnego 
Rzymu kazali je sobie podawać w czasie 
legendarnych uczt. Jednak to rosyjscy ca-
rowie stali się najbardziej namiętnymi 
miłośnikami owoców morza. Ostrygi ser-
wowali najchętniej z kawiorem lub wód-
ką. Na cześć tych znanych smakoszy wy-
hodowano ostrygę carska »Tsarskaya«, 
która jest wyjątkowo zwarta i obfita. Po-
chodzi ona z Cancale – miasta ostryg w 
Bretanii. Miasto to szczyci się sławą jako 
miejsce, gdzie występują najbardziej 
smakowite muszle. Nigdzie indziej nie 
można posmakować tak świeżych i deli-
katnych ostryg. Pod nierówną, chropowa-
tą skorupą skrywa się smakowita, wybor-
na zawartość. Delikatne, przesiąknięte 
jodem i morzem mięso jest szczególnie 
bogate w białko, witaminy i składniki mi-
neralne. »Tsarskaya«, perła carów, przed-
stawia rosyjską namiętność do ostryg  
z Cancale. Dlatego w herbie tego francu-
skiego, nadmorskiego miasta są symbole, 
które łączą je z carami.
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SKORUPIAK I

krewetki 

550503  ›Rose‹ 10/20
 ok. 2,0 kg/skrzynka

550492  ›Rose‹ 30/40
 ok. 2,0 kg/skrzynka

550479  ›Rose‹ 40/60
 ok. 2,0 kg/skrzynka

570145 ›Rose‹ 60/80
 ok. 500 g/opak.

550458 ›Rose‹ 60/80
 ok. 2,0 kg/opak.

homar — kanada 

570109  żywy
 ok. 0,8–1,0 kg/szt.

570127  żywy
 ok. 1,0 kg/szt.

570113  ›Chix‹, żywy
 ok. 450–552 g/szt.

570132  ›Chix‹, żywy
 ok. 450–552 g/szt.
 10 szt./skrzynka

550515  ›Halves‹, żywy
 ok. 660–790 g/szt.

570107  ›Quarters‹, żywy
 ok. 500–600 g/szt.

homar — europa 

570124  ›Bretania‹, żywy
 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

570117  ›Bretania‹, żywy
 ok. 500 g/szt.

langustynki 

550497  Langustynki
 4–7 szt./kg
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550459  Langustynki
 10–15 szt./kg
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550465  Langustynki
 8–12 szt./kg
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550477  Langustynki
 15–20 szt./kg
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550502  Langustynki
 20–30 szt./kg
 ok. 3,0 kg/skrzynka

rak rzeczny 

550514  żywy
 ok. 30–50 g/szt.

550476  Rak rzeczny
 ok. 50–70 g/szt.

550460 żywy
 ok. 70–100 g/szt.

550472  żywy
 ok. 100–200 g/szt.

krab kieszeniec europejski 

550510  żywy
 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka

550462  ›Selekcja‹, żywy
 ok. 0,8–1,0 kg/szt.
 ok. 3,0 kg/skrzynka



110

FILETY RYBNE, MROŻONE 

560171  Barramundi
 ok. 180–200 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560442  Ryba maślana bez skóry
 ok. 2,0–4,0 kg/szt.

560166 Dorada
 ok. 70–120 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560161 Sieja ze skórą 
 ok. 170–230 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560187  Makrela Hamachi — ze skórą, 
 bez glazury, Yellowtail
 ok. 1,5+ kg/szt.
 ok. 10,0 kg/skrzynka

560151  Szczupak
 ok. 400–600 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560158 Halibut
 ok. 170–200 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560464 Polędwica z dorsza
 ok. 140–160 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560156 Polędwica z dorsza
 ok. 160–180 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560143 Filet z dorsza bez skóry
 ok. 170–220 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560174 Kingclip
 ok. 6,8 kg/skrzynka

560173  Mahi-Mahi
 ok. 170–230 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560144 Barwena
 ok. 40–80 g/szt.
 10 × ok. 1,0 kg/skrzynka

560124 Barwena
 ok. 80–120 g/szt.
 10 × ok. 1,0 kg/skrzynka

560175  Ryba papuzia 
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560167  Red Snapper (Lucjan) 
 ok. 170–230 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560526  Red Snapper (Lucjan) ze skórą 
 ok. 500–800 g/szt.
 ok. 10,0 kg/skrzynka

560145 Karmazyn
 ok. 160–180 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560615 Polędwica z karmazyna
 ok. 160–180 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560140 Złocica
 ok. 80–120 g/szt.
 ok. 2,0 kg/opak. 

560165 Palia
 ok. 80–150 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560162 Piotrosz
 ok. 115–170 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560159 Morszczuk
 ok. 120–170 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560146 Czarniak
 ok. 225–450 g/szt.
 ok. 6,81 kg/skrzynka

560622 Sola bez skóry
 ok. 80–120 g/szt.
 ok. 2,0 kg/skrzynka

560154 Gładzica
 ok. 120–160 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560147 Zębacz
 ok. 160–180 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560179 Turbot
 ok. 100–200 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560160 Tilapia
 ok. 140–200 g/szt.
 ok. 1,0 kg/skrzynka

560184 Tilapia
 ok. 140–200 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560186 Okoń dziki ze skórą
 ok. 80–100 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560172 Strzępiel ze skórą
 ok. 170–250 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560450 Sandacz
 ok. 300–500 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560429 Sandacz
 ok. 300–500 g/szt.
 ok. 10,0 kg/skrzynka

560445 Sandacz
 ok. 800 g/szt.
 ok. 10,0 kg/skrzynka

560444 Sandacz
 ok. 800+ g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka

560439 Sandacz
 ok. 800+ g/szt.
 ok. 10,0 kg/skrzynka

560471 Sandacz – GUS
 ok. 300–500 g/szt.
 ok. 5,0 kg/skrzynka
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krewetki, owoce morza, MROŻONE 

krewetki, MROŻONE 

560393 Tygrysie 100/200 Ibs
 ok. 1,0 kg/opak.

MIĘSO Z KRABA ŚNIEŻNEGO, MROŻONE 

560410 ok. 400 g/opak.

kalmary u/10 

560136 ok. 1,0 kg/opak.

MIĘSO MAŁŻ VENUS, 
MROŻONE 

560413 ok. 1,0 kg/opak.

560272  słodkowodne 4/6,  
 z głową i pancerzem
 ok. 1,0 kg/opak.

560411  słodkowodne 6/8, 
  z głową i pancerzem
 ok. 1,0 kg/opak.

560409  słodkowodne 6/8,  
 bez głowy, z pancerzem
 ok. 1,0 kg/opak.

560403  słodkowodne 8/12,  
 bez głowy,  
 z pancerzem i skórą
 ok. 1,0 kg/opak.

560424  słodkowodne 8/12,  
 bez głowy, 
 z pancerzem, easy peel
 ok. 1,0 kg/opak.

560407  słodkowodne 8/12,  
 bez głowy, bez skóry
 ok. 1,0 kg/opak.

560396  słodkowodne 16/20,  
 bez głowy, ze skórą
 ok. 1,0 kg/opak.

560422  słodkowodne 16/12,  
 bez głowy i skóry
 ok. 1,0 kg/opak.

560391  słodkowodne 26/30,  
 gotowane 
 segment ogon  
 ok. 1,0 kg/opak.

560390  słodkowodne 26/30,  
 surowe, obrane
 ok. 1,0 kg/opak.

560395  słodkowodne 31/40, surowe
 ok. 1,0 kg/opak.

KREWETKI CARABINIERO, MROŻONE 

560418 surowe, z głową i pancerzem
 ok. 1,0 kg/opak.

SZASZŁYKI Z KREWETKAMI, MROŻONE 

560398 ok. 100 g/szt.

MUSZLE ZIELONE, MROŻONE 

560402 ok. 1,0 kg/opak.

KORPUSY Z HOMARA, MROŻONE 

560426 Korpusy z homara  
 ok. 11,0 kg/karton

560261 Korpusy z homara 
 ok. 6,81 kg/karton

MAŁŻE ŚW. JAKUBA, MROŻONE 

560641 10/20, bez korala  
 ok. 1,0 kg/opak.

LANGUSTYNKI, MROŻONE 

560421  10/15
 ok. 2,0 kg/opak.

560425  17/20
 ok. 1,0 kg/opak.

560416  Nowa Zelandia 8/10
 ok. 2,0 kg/karton

KRAB KRÓLEWSKI, MROŻONY 

560441  Alaska krab królewski, 
 nogi i szczypce
 ok. 2,5 kg/skrzynka

560408  Mięso z kraba królewskiego
 ok. 2270 g/opak.

KRABY KRÓLEWSKIE, MROŻONE 

560417 ok. 1,5–2,0 kg/szt.

OŚMIORNICA, OCZYSZCZONA 

560454  ok. 1,0+ kg/szt. 
 ok. 10,0 kg/karton

KREWETKI CZERWONE, MROŻONE 

560392  Argentyńskie 10/20,
 z głową i pancerzem
 ok. 2,0 kg/opak.

OWOCE MORZA KOKTAILOWE,   
MROŻONE 

560397 ok. 1,0 kg/opak.



SCHALEN & KRUSTENT IERE T IEFGEFRORENPRODUKTY MROZONE

113

MROŻONY HOMAR, HIGH PRESSURE  
MROŻONY 

560499  cały, surowy
 ok. 540 g/szt.
 10 szt./karton

560498  połówka, surowa
 ok. 150 g/szt.
 2 szt./opak.

»HIGH PRESSURE«-
HOMAR
Innowacyjna technologia pozwala na moż-
liwie bezbolesne zabijanie homarow zaraz 
po złowieniu, z poszanowaniem praw zwie- 
rząt (animal welfare). Jednocześnie mięso 
jest oddzielane od pancerza, przy użyciu 
wysokiego ciśnienia. Następnie surowy ho-
mar zostaje zamrożony. Zarówno w stanie 
surowym jak i po ugotowaniu, mięso moż-
na łatwo wyjąć z pancerza. Dzięki temu 
dalsze przygotowanie homara staje się du- 
żo łatwiejsze, a konsumpcja nie przysparza 
najmniejszych trudności. Jednak , co naj-
ważniejsze, dzięki zastosowanej technolo-
gii mięso homara staje się jeszcze bardziej 
delikatne. Homar »High Pressure« jest pro-
duktem mrożonym, zatem można je prze-
chowywać przez długi czas. Koszty, ryzyko 
oraz zagrożenia związane z transportem i 
przechowaniem żywych stworzeń, długi 
czas oczekiwania i wreszcie zamówienia – 
żadne z nich nie dotyczy naszego produktu! 
Przy odpowiednim zatowarowaniu można 
o każdym czasie serwować gościom homa-
ry najwyższej klasy. Homary pochodzą z 
północno-zachodniego Atlantyku. Połowy 
odbywają się na wybrzeżu Nowej Szkocji, 
gdzie następnie zwierzęta przetwarzane są 
zgodnie z najnowszą technologią.

78 %
skorupa i resztki

22 % 
mięso

SKŁAD MIĘSA

45 %
ogon homara

35 % 
szczypce homara

10 % 
mięso stawów

10 % 
mięso odnóży

.
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binca 

560631  Krewetki 8/12, surowe,
 easy peel
 ok. 1,0 kg/opak.

560630  Krewetki 13/15, surowe,
 easy peel Deluxe
 ok. 1,0 kg/opak.

krewetki mongoven

Monachijska firma Binca Seafoods spe-
cjalizuje się w handlu rybami i hodowla-
nymi krewetkami w Wietnamie. Jest ona 
długoletnim partnerem Havelland 
Express. Właściciele znają kraj i ludzi, i 
dzięki temu wiedzą gdzie rosną najlepsze 
krewetki. Lasy mangrowe delty Kong są 
naturalnym siedliskiem krewetek Black 
Tiger, ze specjalnym certyfikatem ASC, 
które dostarcza nam firma Binca. Krewet-
ki odżywiają się wyłącznie naturalnym 
pożywieniem. Odpływy i przypływy dba-
ją o regularną wymianę wody. Hodowla 
ekstensywna oznacza, że tylko nieliczne 
krewetki rosną na farmie. Zwierzęta mają 
dużą swobodę ruchu, aby móc dobrze 
dojrzewać.

560629  Krewetki 26/30,  
 surowe, obrane
 ok. 1,0 kg/opak.

 
 
 
 

NATuRALNY 
SMAK

Wysokiej jakości krewetki Black Tiger cha-
rakteryzują się stałą, mięsistą teksturą i pi-
kantnym smakiem. Krewetki są nienaruszo-
ne i oddają podczas gotowania naturalnie, 
średnio słodki smak, który pasuje do wielu 
przypraw. Smakują zarówno na ciepło jak i 
na zimno. Nadają się również doskonale do 
grillowania. Po ugotowaniu krewetki mają 
apetycznie świeżo czerwony kolor.
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karczoch 

520442  18 szt./skrzynka

BAKŁAŻAN 

520217  ok. 5,0 kg/skrzynka

awokado ›hass‹ 

520331  18 szt./skrzynka

seler naciowy 

520330  10–12 szt./skrzynka

kalafior 

520207  8 szt./skrzynka 
 
520825 zielony
 8 szt./skrzynka

fasola 

520210  Fasola szeroka
 ok. 4,0 kg/skrzynka

520458 Fasolka kenińska  
 ›Extra delikatna‹
 ok. 250 g/tacka

520180 Fasolka kenińska  
 ›Extra delikatna‹
 ok. 2,5 kg/skrzynka

BROKUŁ 

520211  ok. 4,0 kg/skrzynka

520900 Dziki brokuł, wild 
 ok. 4,0 kg/skrzynka

czerwone papryczki chili 

520473  2 × 1,0 kg/skrzynka

CIMA DI RAPA (SAŁATA BROKUŁOWA) 

520438  ok. 5,0 kg/skrzynka

FENKUŁ 

520275  ok. 5,0 kg/skrzynka

ogórki 

520172  12 szt./skrzynka

KORZEŃ IMBIRU 

520174  ok. 1,0 kg/opak.

groszek cukrowy, oczyszczony 

520176  ok. 250 g/tacka

520121  ok. 2,5 kg/skrzynka

kwiat nasturcji 

520277 8 tacek/skrzynka
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WARZYWA

kartofle 

520218 extra duże ›Grillowe‹ 
 ok. 25,0 kg/worek

520447 zwarte
 ok. 25,0 kg/worek

520714 zwarte ›Annabelle‹ 
 ok. 10,0 kg/skrzynka

520335 zwarte ›Drillinge‹ 
 ok. 10,0 kg/skrzynka

520709 zwarte ›Spunta Italien‹ 
 ok. 12,5 kg/skrzynka

520710 ›Blauer Schwede‹ 
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520477 ›Grenaille‹
 ok. 12,5 kg/skrzynka

520259 ›La Ratte‹
 ok. 1,0 kg pro Beutel

520321 ›Linda‹ 
 ok. 10,0 kg/worek

520485 mączne
 ok. 2,5 kg pro Beutel

520403 słodkie
 ok. 6,0 kg/skrzynka

520401 ›Truflowe‹, fioletowe
 ok. 5,0 kg/skrzynka

CZOSNEK, MŁODY, ŚWIEŻY 

520182  ok. 5,0 kg/skrzynka

seler myty 

520184  ok. 5,0 kg/skrzynka

kapusta 

520137  Brukselka
 ok. 5,0 kg/worek

520138  Kapusta czerwona
 ok. 15,0 kg/worek

520147  Kapusta spiczasta
 ok. 10,0 kg/skrzynka

520873  Kapusta ciemna
 ok. 3,0 kg/skrzynka

520151 Kapusta biała
 ok. 10,0 kg/worek

520250 Kapusta włoska
 ok. 10,0 kg/skrzynka

kalarepa 

520185  20 szt./skrzynka

KIEŁKI 

520529  Groszek
 16 szt./skrzynka

520164  pieprzyca siewna
 12 szt./skrzynka

520815  Havelland-Mix
 8 szt./skrzynka

520491  Sakura-Mix
 18 szt./skrzynka

520791  Salicom
 16 szt./skrzynka

520408  Shiso-Mix
 16 × 100 g/skrzynka

520795  Tahoon
 16 szt./skrzynka

rzepa majowa 

520235  10 pęczków/skrzynka

chrzan pospolity 

520192  5 szt./opak.

dynia 

520187 Hokkaido
 ok. 0,5–2,0 kg/szt.

520718  Mix, 5 rodzajów
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520410  Muszkatałowa
 ok. 3,0–6,0 kg/skrzynka

520386 Spaghetti
 ok. 2,0 kg/szt.
 

marchew 

520242  z natką
 15 pęczków/skrzynka

520317  bez natki
 ok. 9,0 kg/skrzynka

520528 Mix
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520507 fioletowa
 ok. 5,0 kg/skrzynka

papryka 

520127  żółta
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520128  zielona
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520129  czerwona
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520156  Mix
 ok. 5,0 kg/skrzynka
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cukinia 

520154 żółta
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520155 zielona
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520273 Kwiaty cukinii
 15 szt./skrzynka 

520501 Kwiaty cukinii
 5 szt./opak.

cebula 

520115 Cebula
 ok. 5,0 kg/worek

520123 Cebula warzywna
 ok. 25,0 kg/worek

cebula szalotka 

520141  Szalotka
 ok. 5,0 kg/worek

520294  Szalotka bananowa, podłużna
 ok. 5,0 kg/worek

dymka 

520142  14 pęczków/skrzynka

szpinak 

520146  ok. 5,0 kg/skrzynka

MIX KIEŁKÓW 

520148  8 × 100 g/skrzynka

pomidory 

520739 Datterino na gałązce
 ok. 3,0 kg/skrzynka

520286 Butelkowe na gałązce
 ok. 6,0 kg/skrzynka

520161 Mięsiste
 ok. 7,0 kg/skrzynka

520397 Wiśniowe, żółte 
 9 opak./skrzynka

520240 Wiśniowe, czerwone 
 9 opak./skrzynka

520738 Mini-koktailowe na gałązce 
 ok. 3,0 kg/skrzynka

520378 na gałązce
 ok. 5,0 kg/skrzynka

pasternak 

520436  ok. 6,0 kg/skrzynka

KARCZOCH BABY Z ŁODYGĄ 

520328  5 szt./pęczek

por 

520133  ok. 5,0 kg/skrzynka

rzodkiew 

520231  15 pęczków/skrzynka

520683  czerwona / biała 
 15 pęczków/skrzynka

romanesco 

520136  8 szt./skrzynka

buraki 

520320  Buraki
 ok. 5,0 kg/worek

520111  opakowanie vakum
 ok. 500 g/opak.
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szparagi — beelitz 

520658  sortowane, 16 mm
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520656  sortowane, 18–28 mm
 ok. 5,0 kg/skrzynka

szparagi — brandenburgia 

520659  obrane 
 ok. 3,5–4,0 kg/opak.

520662  obrane ›Extra‹
 ok. 3,5–4,0 kg/opak.

szparagi 

520268  zielone 
 10 × 450 g/skrzynka

520444  tajskie 
 12 × 200 g/skrzynka

520222  białe
 10 × 500 g/skrzynka 
 
520293  dzikie
 ok. 200 g pro Bund

SZPARAGI 
Z  BEEL ITZ

Szparagi często są określane mianem 
»białego złota«. Świeżość i jakość aroma-
tycznych szparagów z Beelitz znane są od 
dawna także poza granicami Branden-
burgii. Beelitz leży w centrum branden-
burskiego regionu uprawy szparagów. 
150 lat temu założono tu pierwsze upra-
wy. Piaszczyste grunty stanowią idealne 
podłoże dla rozwoju tego królewskiego 
warzywa. Tradycyjnie sezon zaczyna się 
co roku 20 kwietnia, a kończy 24 czerwca 
w dniu św. Jana. Szparagi są więc także 
zwiastunami wiosny, które urozmaicają 
nasze jadłospisy aż od wczesnego lata. W 
tym okresie w Beelitz codziennie wycina 
się szparagi, a Havelland Express dostar-
cza Państwu to szlachetne warzywo pro-
sto z pola.
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520105 Tajlandia – korzeń lotosu
 2,0 kg/skrzynka
 
520254 Topinambur
 5,0 kg/skrzynka

520881 Oca
 500 g/opak.

520436 Pasternak
 5,0 kg/skrzynka

520318 Pieruszka korzeń
 5,0 kg/skrzynka

520144 Skorzonera
 1,0 kg pro Bund

warzywa korzenne 

520880 Crosne
 500 g/opak.

520882 Korzeń słonecznika
 500 g/opak.

520890 Korzeń nasturcji
 500 g/opak.

520376 Korzeń trybuli
 5,0 kg/skrzynka

mini-warzywa 

520415  Mini-fenkuł, okrągły
 4 × 400 g/skrzynka

520455  Mini-papryka
 ok. 1,0 kg/skrzynka

520414 Mini-patison, żółty
 6 × 200 g/skrzynka

520468 Mini-patison, zielony
 6 × 200 g/skrzynka

520479 Mini-buraczki ›Mix‹
 4 × 400 g/skrzynka 

520264  Mini-fenkuł
 4 × 400 g/skrzynka

520256  Mini-kukurydza
 12 × 125 g/skrzynka

520396  Mini-marchew z natką
 4 × 400 g/skrzynka

520878  Mini-marchew, Mix z natką
 8 pęczków/skrzynka

520948 Mini-papryczki chili, Mix
 1,0 kg/skrzynka

520921 Mini-por
 6 x 200 g/skrzynka

520416 Mini-buraczki
 4 × 400 g/skrzynka

520471  Mini-cukinia
 6 × 200 g/skrzynka
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baby leaf ›mix‹ 

520298  ok. 250 g/opak.

bulls blood 

520923  myta 
 ok. 800 g/skrzynka

cykoria 

520319 ok. 5,0 kg/skrzynka

520241 czerwona
 ok. 3,0 kg/skrzynka 

SAŁATA LODOWA 

520194 10 szt./skrzynka

PRZYPOŁUDNIK KRYSZTAŁOWY 

520267 ok. 1,0 kg/skrzynka

roszponka 

520306 myta
 ok. 800 g/skrzynka
 
520465  niemyta, Niemcy
 ok. 1,0 kg/skrzynka
 
520761 czerwona
 ok. 1,0 kg/skrzynka

flower sprout 

520959 ok. 100 g/opak.
 

frisée 

520301 żółta, myta
 4 × 250 g/skrzynka

520162 Sałat Frisée
 10 szt./skrzynka

cordifolia 

520337 ok. 1,0 kg/skrzynka

JARMUŻ 

520914 ok. 800 g/skrzynka

SAŁATA MASŁOWA 

520186 12 szt./skrzynka

lollo 

520188 Lollo Bionda
 10 szt./skrzynka

520189 Lollo Rosso
 10 szt./skrzynka

mniszek pospolity 

520262  ok. 2,0 kg/skrzynka

MIX SAŁAT MESCLUN 

520266  1,0 kg/skrzynka
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SA ŁATY

SAŁATA MIZUNA 

520472  1,0 kg/skrzynka 
 
520926  myta 
 800 g/skrzynka

SAŁATA MIX 

520316  Sałata Mix
 9 szt./skrzynka

520703 Sałata Mix, myta
 800 g/skrzynka

SAŁATA PORTULAK 

520276  1,0 kg/skrzynka

radicchio 

520421  Castelfranco
 ok. 2,5 kg/skrzynka

520113  Radicchio
 ok. 3,0 kg/skrzynka

520102  Trevisiano
 ok. 4,0 kg/skrzynka

red chard 

520924  myta 
 ok. 800 g/skrzynka

botwinka 

520482 ok. 1,0 kg/skrzynka

SAŁATA RZYMSKA 

520140 ok. 10 szt./skrzynka

rukola 

520752  Rukola
 ok. 1,0 kg/skrzynka

520742  Rukola, myta
 ok. 800 g/skrzynka

SAŁATA BABY, RZYMSKA 

520856  10 × 6 szt./skrzynka

szpinak 

520357  Szpinak młody, liście
 2 × 500 g/skrzynka

520744 Baby-Szpinak
 800 g/skrzynka

SAŁATA Z DZIKICH ZIÓŁ POLNYCH 

520735  2 × 250 g/skrzynka
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bazylia 

520582  zielona
 ok. 50 g/pęczek

520583  czerwna
 ok. 50 g/pęczek

CZOSNEK NIEDŹWIEDZI (SEZONOWO) 

520606 ok. 1,0 kg/skrzynka

bylica pospolita 

520584 ok. 100 g/pęczek

CZĄBER 

520585 ok. 100 g/pęczek

ogórecznik 

520591 ok. 100 g/opak.

pokrzywa 

520803 ok. 100 g/opak.

estragon 

520600 ok. 100 g/opak.

FENKUŁ WŁOSKI 

520617 ok. 100 g/opak.

listki nasturcji 

520800 ok. 100 g/opak.

trybula 

520686 ok. 100 g/opak.

kolendra 

520601 ok. 100 g/opak.

PĘCZEK ZIÓŁ 

520610 ›Frankfurt‹ na zielony sos
 ok. 150 g/pęczek

LIŚCIE LAUROWE 

520670 ok. 100 g/opak.
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Z IO ŁA

majeranek 

520602 ok. 100 g/opak.

MIĘTA 

520603 ok. 100 g/opak.

oregano 

520671 ok. 100 g/opak.

pietruszka 

520589 prosta 
 produkty na pęczki 

520590 nieforemna 
 produkty na pęczki

pimpinella 

520567 ok. 100 g/opak.

portulaka, zimowa 

520616 ok. 100 g/opak.

rozmaryn 

520672 ok. 100 g/opak.

SZAŁWIA 

520673 ok. 100 g/opak.

szczaw 

520597 ok. 100 g/opak.

SZCZAWIK ZAJĘCZY 

520609 ok. 50 g/opak.

szczypiorek 

520571 1 Bund

krwawnik 

520612 ok. 100 g/opak.

jasnota, czerwona 

520780 ok. 100 g/opak.

tymianek 

520674 ok. 100 g/opak.

werbena 

520615 ok. 40 g/opak.

gwiazdnica pospolita 

520613 ok. 100 g/opak.

przytulia wonna (sezonowo) 

520593 ok. 40 g/opak.

TRYBULA LEŚNA 

520614 ok. 100 g/opak.

DZIKIE ZIOŁA 

520678 Zestaw 1
 4 × ok. 100 g/skrzynka 
 
520911 Zestaw 2
 4 × ok. 100 g/skrzynka

melisa cytrynowa 

520676 ok. 100 g/opak.

trawa cytrynowa 

520255 ok. 2,0 kg/skrzynka

tymianek cytrynowy 

520675 ok. 100 g/opak.
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GRZYBY

SMARDZE, ŚWIEŻE 

520640 ok. 1,0 kg/koszyk

borowik 

520628 Korki szampańskie
 ok. 1,0 kg/koszyk

520679 krojone 
 ok. 1,0 kg/koszyk

LEJOWIEC DĘTY 

520841 ok. 1,0 kg/koszyk

SMARDZE BÖHMISCHE, ŚWIEŻE 

520810  ok. 1,0 kg/koszyk

pieprznik jadalny 

520630 ok. 1,0 kg/skrzynka

rydze 

520829 ok. 1,0 kg/koszyk

muchomor cesarski 

520782 ok. 1,0 kg/koszyk

SIEDZUŃ SOSNOWY 

520835 ok. 1,0 kg/koszyk

GĘSICA WIOSENNA 

520651 ok. 1,0 kg/koszyk

podgrzybek brunatny 

520622 ok. 1,0 kg/koszyk

KURKA, MAŁA 

520636 ok. 1,0 kg/koszyk

KOŹLARZ 

520639 ok. 1,0 kg/koszyk

NAZIEMEK BIAŁAWY 

520629 ok. 1,0 kg/koszyk

ostrygowiec 

520624  ok. 1,5 kg/skrzynka

BOCZNIAK BUKOWY, BIAŁY 

520646  ok. 1,0 kg/koszyk

pieczarki 

520626 rosé
 ok. 3,0 kg/skrzynka

520627 białe
 ok. 3,0 kg/skrzynka

enoki 

520623 10 × 100 g/skrzynka 

520716 żółte 
 10 × 100 g/skrzynka

boczniak kasztanowy (bio) 

520632 ok. 1,0 kg/koszyk

BOCZNIAK MIKOŁOJOWY 

520621 ok. 1,0 kg/koszyk

boczniak limonkowy (bio) 

520634 ok. 1,0 kg/koszyk

pied bleu 

520938 ok. 2,0 kg/skrzynka

mix grzybów 

520677 ok. 1,0 kg/koszyk

pom-pom blanc 

520633 ok. 1,0 kg/koszyk

porta bella 

520638 ok. 1,5 kg/koszyk

BOCZNIAK ROŻOWY (BIO) 

520769 ok. 1,0 kg/koszyk

POLÓWKA WIĄZKOWA (PIOPPINO) 

520643 ok. 1,0 kg/koszyk

shitake 

520619 ok. 1,0 kg/koszyk

 

grzyby hodowlane 

GRZYBY LEŚNE 
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ananas 

520405 ›Baby‹
 10 szt./skrzynka

JABŁKA 

520279  Braeburn
 ok. 7,0 kg/skrzynka

520689  Elster
 ok. 10,0 kg/skrzynka

520411  Gala Royal
 ok. 10,0 kg/skrzynka

520118  Golden Delicious
 ok. 18,0 kg/skrzynka

520119  Granny Smith
 ok. 8,0 kg/skrzynka

520425 Nikolaus (sezonowo)
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520295  Red Chief
 ok. 7,0 kg/skrzynka

morele 

520200  ok. 5,0 kg/skrzynka

banany 

520203  ok. 18,0 kg/skrzynka

gruszki 

520418 Abate
 ok. 4,5 kg/skrzynka

520940 Carmen
 ok. 3,5 kg/skrzynka

520402 Gute Luise
 ok. 12,0 kg/skrzynka

520290 Santa Maria
 ok. 7,0 kg/skrzynka

520903 Sweet Sensation
 ok. 15,0 kg/skrzynka

520205 Williams
 ok. 15,0 kg/skrzynka
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OWOCE

granat 

520166 12 szt./skrzynka

grejfrut 

520167 różowy 
 40 szt./skrzynka

520168 biały
 50 szt./skrzynka

kaki 

520426 ok. 5,0 kg/skrzynka

czereśnie 

520390 ok. 4,0 kg/skrzynka

kiwi, zielone 

520246 25 szt./skrzynka

limonki 

520324 56 szt./skrzynka

liczi 

520272 ok. 2,0 kg/skrzynka

mango 

520190 ready to eat — Brazylia
 9 szt./skrzynka

520103 ›Royal‹ — Tajlandia
 7 szt./skrzynka

POMARAŃCZE KRWISTE 
 — ›STRUWWELPETER‹ 

520208 ok. 8,0 kg/skrzynka

OWOCE LEŚNE 

520230  Jeżyna
 12 × 125 g/skrzynka

520258  Żurawina
 ok. 340 g/opak.

520238  Truskawka
 ok. 500 g/tacka

520237 Borówka
 8 × 125 g/skrzynka

520280 Malina
 8 × 125 g/skrzynka

520243 Czarna porzeczka
 8 × 125 g/skrzynka

mandarynki 

520394  ok. 12,5 kg/skrzynka

figi 

520158 24 szt./skrzynka

melony 

520732 Charentais
 5 szt/skrzynka

520150 Arbuz, żółty

520249 Arbuz, czerwony

nektarynki 

520454  ok. 4,5 kg/skrzynka

POMARAŃCZE 

520125 ok. 17,0 kg/skrzynka

papaya 

520248 8 szt./skrzynka

marakuja 

520130 ok. 2,0 kg/skrzynka

brzoskwinia 

520382 ok. 3,0 kg/skrzynka

ŚLIWKI 

520132 ok. 10,0 kg/skrzynka

physalis 

520251 12 × 100 g/skrzynka

pitahaya 

520462 10 szt./skrzynka

POMELO, Z CZERWONYM MIĄŻSZEM 

520437 9 szt./skrzynka
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winogrono 

520387 jasne, bezpestkowe
 ok. 4,5 kg/skrzynka

520412 ciemne, bezpestkowe
 ok. 4,5 kg/skrzynka

cytryny 

520805 Amalfi 
 ok. 9,0 kg/skrzynka

520153 ok. 15,0 kg/skrzynka

rabarbar 

520314 ok. 5,0 kg/skrzynka

pomarańcze na soki 

520474 ok. 15,0 kg/karton

tamarillo 

520445 12 szt./skrzynka

pigwa 

520134 ok. 13,0 kg/skrzynka

rambutan 

520354 ok. 2,0 kg/skrzynka



OWOCE
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ananas kostka 

520365  ok. 5,0 kg/wiadro

melon cantaloupe 

520446 kulki
 ok. 5,0 kg/wiadro

520372 segmenty
 ok. 5,0 kg/wiadro

grejpfrut, czerwony 

520370 filety
 ok. 5,0 kg/wiadro

520369 segmenty
 ok. 5,0 kg/wiadro

melon miodowy 

520362 kulki
 ok. 5,0 kg/wiadro

520367 kostka
 ok. 5,0 kg/wiadro

kiwi 

520384 plastry
 ok. 5,0 kg/wiadro

520469 segmenty
 ok. 5,0 kg/wiadro

mango 

520245 segmenty
 ok. 5,0 kg/wiadro

520441 kostka
 ok. 5,0 kg/wiadro

›mix‹ kulek z melona 

520431  ok. 5,0 kg/wiadro

sałatki owocowe 

520309 ›Extra‹
 ok. 5,0 kg/wiadro

520553 ›Mallorca‹
 ok. 5,0 kg/wiadro

POMARAŃCZE 

520432 filety
 ok. 5,0 kg/wiadro

520434 plastry
 ok. 5,0 kg/wiadro

owoce krojone — ›fructofresh‹ 
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owoce i warzywa — ›alimentari ortofrutticoli‹ 

melony 

520982  Miodowy Moon
 6 szt./skrzynka

520927  Melon Jolly
 6–8 szt./skrzynka

radicchio 

520978  Verona ›różowa‹
 ok. 3,0 kg/skrzynka

rukola 

520742  myta
 ok. 800 g/skrzynka

SAŁATA ›mix‹ 

520745  myta 
 ok. 800 g/skrzynka

pomidory 

520887  Datterino na gałązce 
 ok. 3,0 kg/skrzynka

520738  Pomidory koktajlowe 
 ok. 3,0 kg/skrzynka

cytryny 

520805  Amalfi 
 ok. 9,0 kg/skrzynka

cebula 

520558  Boretania 
 ok. 5,0 kg/skrzynka

morele 

520356  ok. 6,0 kg/skrzynka

BAKŁAŻAN 

520364 Graffity
 ok. 4,0 kg/skrzynka

520929 Mini ›purpurowy‹
 ok. 3,0 kg/skrzynka

520916 okrągły
 ok. 5,0 kg/skrzynka

OWOCE LEŚNE ›MIX‹ 

520224 8 × 125 g/opak.

fasola 

520705 szeroka, żółta
 ok. 6,0 kg/skrzynka

520165 Szparagowa
 ok. 6,0 kg/skrzynka

CZEREŚNIE 

520391 26+ 
 ok. 5,0 kg/skrzynka

brzoskwinie 

520494 Paraguayos ›płaskie‹
 ok. 8,0 kg/skrzynka

mangold 

520980 Mini ›zielone‹
 ok. 3,0 kg/skrzynka

OWOCE I  WARZYWA

abc — alimentari  
ortofrutticoli

Prawie od 100 lat ABC importuje owoce z 
całego świata – jest to rodzinna firma, 
która koncentruje się głownie na ekspo-
rcie i imporcie produktów włoskich. Na-
szą siłą są historyczne powiązania z naj-
większymi producentami owoców i 
warzyw, jak również skonsolidowane 
kontakty handlowe z głównymi produ-
centami krajowymi, ze szczególnym naci-
skiem na doskonałą jakość. Od kilku mie-
sięcy dostaw wprowadzamy na rynek 
nasze najważniejsze produkty z naszym 
korporacyjnym brandem »Billo«.
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warzywa — ›prince de bretagne‹ 

marchew 

520953 Creme 
 5,0 kg/skrzynka

520952 Lila Cosmic 
 5,0 kg/skrzynka

520863 Mix, 3 rodzaje 
 5,0 kg/skrzynka

karczoch baby 

520269 44 szt./skrzynka

pomidory 

520104 Ananas
 ok. 3,5 kg/skrzynka

520865 Andenhorn
 ok. 3,5 kg/skrzynka

520862  Pomidorki Cherry
 ok. 3,0 kg/skrzynka

520866 Krim czarne
 ok. 3,5 kg/skrzynka

520274 Ur-Mix
 ok. 3,5 kg/skrzynka

karczoch 

520746 15 szt./skrzynka

buraki 

520440 Chioggia 
 5,0 kg/skrzynka

520879 Forono 
 5,0 kg/skrzynka

520949 białe 
 5,0 kg/skrzynka

kalafior 

520826 pomarańczowy
 8 szt./skrzynka

520669 fioletowy
 8 szt./skrzynka 
 
 
 
 
 
 
 
 

truskawki 

520513 Gariguette
 ok. 1,0 kg/skrzynka

 
 
 
 
 
 
 
 

520860  Mara des Bois
 ok. 1,0 kg/skrzynka
 

prince de bretagne

Przez cały rok w Bretanii panuje umiarko-
wany, morski klimat. Łagodne zimy, 
umiarkowane ciepło, jak również często 
słoneczne lato oraz doskonała jakość gle-
by są idealnymi warunkami do produkcji 
warzyw. Nawet dzisiaj praca przy zbio-
rach odbywa się ręcznie, zaś większość 
produktów jest bezpośrednio na polu 
sortowana i pakowana.

KORZEŃ 

520281 Crosne
 ok. 3,0 kg/skrzynka

520950 Korzeń słonecznika
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520890 Korzeń nasturcji
 ok. 500 g/opak.

520376 Korzeń trybuli
 ok. 5,0 kg/skrzynka

520881 Oca
 ok. 500 g/opak.
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owoce — ›kraaijeveld‹ 

KIEŁKI 

520491  Sakura-Mix
 100 g/tacka
 18 szt./skrzynka

520408  Shiso-Mix
 100 g/tacka
 16 szt./skrzynka

DAKTYLE, ŚWIEŻE 

520315 ok. 5,0 kg/skrzynka

flower sprout 

520892 12 × 150 g/tacka

kumkwat 

520257 ok. 2,0 kg/skrzynka

ananas 

520692 ›Sweet‹ — Costa Rica
 9 szt./skrzynka

awokado ›hass‹ 

520331  14–20 szt./skrzynka

bimi 

520900  150 g/opak.

karambola 

520229  12 szt./skrzynka

WARZYWA I  OWOCE

melon 

520413 Cantaloupe
 6 szt./skrzynka

520173 Miodowy
 8 szt./skrzynka

ASORTYMENT KIEŁKÓW 

520148 8 × 100 g/skrzynka

pomidory 

520947 Tomberry, żółte
 8 × 125 g/skrzynka

520946 Tomberry, czerwone
 8 × 125 g/skrzynka
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PRODUKTY
MLECZNE
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appenzeller bawaria 

530491  ok. 1,7 kg/szt.

bleu des neiges 

530511  ok. 500 g/szt.

boschetto tartufo 

530470  ok. 500 g/szt.

bresse bleu 

530473  ok. 500 g/szt.

brie de meaux aoc 

530476 ok. 750 g/szt.

 

BRIE Z TRUFLĄ 

530958 ok. 1,4 kg/szt.

brillat savarin 

530467  ok. 500 g/szt. 

buchette de chevre 

530546  aux herbes
 ok. 150 g/szt.

530547  cendrée
 ok. 150 g/szt.

camembert 

530545 Camembert Calvados
 ok. 250 g/szt.

530551 Camembert de Normandie
 ›Marie Harel‹
 ok. 250 g/szt.

chaource armancon aoc 

530527  ok. 500 g/szt.

CHEDDAR, BIAŁY 

530484  ok. 2,5 kg/szt.
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530654 II — affiniert, Xavier David
 11 różnych rodzajów
 Buche Saint-Maure, 
 Reblochon, 
 Roquefort, 
 Camembert, 
 Époisses, 
 Selles-sur-Cher, 
 Comté, 
 Brillat-Savarin,
 Munster,
  Morbier, 
 Saint-Marcellin
 ok. 4,5 kg/asortyment

530622 ›Niemieckie‹
 6 różnych rodzajów
 Bergkäse Uralt, 
 Bühlertaler Dorfkäse, 
 Geifertshofer Schwarzbierkäse, 
 Backsteinkäse, 
 Weißer Jagsttaler,
 Valleray
 ok. 2,0 kg pro Sortiment

530934 ›Włoskie‹
 7 różnych rodzajów 
 Scamorza,  
 Stilfser, 
 Proseccokäse, 
 Paglietta, 
 Pecorino, 
 Taleggio, 
 Gorgonzola
 ok. 2,0 kg/asortyment

530709 ›Hiszpańskie‹
 6 różnych rodzajów 
 Ibores DOP, 
 Idiazábal DOP, 
 Mahón-Menorca, 
 Manchego DOP, 
 Queso de Valdeon, 
 Mu al Vino DOP
 ok. 2,0 kg/asortyment

SERY

asortymenty serowecomté, extra stary 

530459  ok. 500 g/szt.

coulommiers donge meuse 

530528  ok. 450 g/szt.

crottin de chavignol aoc 

530682  ok. 60 g/szt.
 12 szt./skrzynka

emmentaler — allgäu 

530505  ok. 1,0 kg/szt.

epoisses aoc berthaut 

530501  ok. 250 g/szt.

feta 

530401  ok. 2,0 kg/szt.

fougerous 

530669  ok. 700 g/szt.

gaperon garmy ruban 

530668  ok. 350 g/szt.

gorgonzola dop 

530428  ok. 1,5 kg/szt.

530493  ok. 450 g/szt.

ser greyer — szwajcaria 

530504  ok. 2,0 kg/szt.

ser halloumi 

530557  ok. 250 g/szt.

530387 I — 7 różnych rodzajów
 Reblochon, 
 Camembert de Normandie, 
 Langres, 
 Saint Nectaire, 
 Pont L`Eveque, 
 Bleu des Neiges, 
 Selles sur Cher
 ok. 2,5 kg/asortyment

 

530388 II — 12 różnych rodzajów
 Reblochon, 
 Fougerous, 
 Petit Chevre d’Argental, 
 Coulommiers, 
 Basque d’Argental, 
 Buche TradNatur, 
 Bleu des Neiges, 
 Brie de Meaux, 
 Sainte-Maure Cendrée, 
 Roquefort, 
 Saint-Nectaire, 
 Valençay
 ok. 5,6 kg/asortyment

530924 I — affiniert, Xavier David
 8 różnych rodzajów
 Buche Saint-Maure, 
 Reblochon, 
 Roquefort, 
 Camembert, 
 Époisses, Selles-sur-Cher,
 Comté, 
 Brillat-Savarin,
 Saint-Marcellin
 ok. 2,7 kg/asortyment
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roquefort aoc, 1/4 szt. 

530520 ok. 675 g/szt.

saint-nectaire laitier 

530482 ok. 600 g/szt.

scamorza, wędzony 

530461 ok. 250 g/szt. 
 2 szt./opak.

taleggio dop 

530536 ok. 500 g/szt.

tête de moine 

530475 ok. 900 g/szt.

tommette / roche d’argental 

530509 ok. 750 g/szt.

vacherin mont d’or 

530460 ok. 550 g/szt.

valencay aoc fleuri cello cru 

530455 ok. 220 g/szt.

ser kozi z frankonii 

530890 6 × 125 g/opak.

paglietta 

530478 ok. 430 g/szt.

parmesan 

530583 starty 
 ok. 1,0 kg/opak.

530453 Grana Padano DOP
 ok. 1,0 kg/szt.

530521 Grana Padano, cały
 ok. 40,0 kg/szt.

530683 Grana Padano, połówka
 ok. 20,0 kg/szt.

530494 Parmigiano Reggiono
 ok. 1,0 kg/szt.

pecorino romano doc 

530533 ok. 3,4 kg/szt.

petit basque ›der kleine baske‹ 

530525 ok. 600 g/szt.

petit tomme de savoie 

530514 ok. 250 g/szt.

pont l’eveque 

530502 ok. 350 g/szt.

provolone zylinder 

530513 ok. 93 g/szt.

reblochon souple aoc 

530468 ok. 550 g/szt.

langres 

530463 ok. 180 g/szt.

livarot aoc cru 

530479  ok. 500 g/szt.

manchego 

530541  ok. 1,0 kg/szt.

mimolette 

530508 12 miesięczny
 ok. 210 g/szt.

mozzarella 

530918 Burata
 ok. 125 g/szt.

530500 Bocconcini w zalewie
 ok. 1,0 kg/opak.

530946 di Bufala DOP
 10 × 25 g/opak.

530396 Chleby
 ok. 1,0 kg/szt.

530636 di Bufala
 8 × 125 g/opak.

530534 di Bufala DOP
 2 × 125 g/opak.

530542 di Bufala ›Campana‹ DOP
 10 × 200 g/opak.

530480 Galbani
 ok. 125 g/szt.

530532 Płyty ›Sfoglia‹
 ok. 1,0 kg/opak.

munster tradition lait cru  

530469 ok. 500 g/szt.

ossau iraty  

530566 ok. 4,5 kg/szt.
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PRODUKTY MLECZNE

philadelphia, 70 % 

530408 1650 g/opak.

ser ricotta  

530516 1,5 kg/opak.

sos holenderski  

530385 1,0 kg/opak.

ŚMIETANA, 10 % TŁUSZCZU 

530403 5,0 kg/wiadro

ŚMIETANA  

530405 świeża, 30 % tłuszczu
 5,0 l/opak.

530407 świeża, 33 % tłuszczu
 5,0 l/opak.

510605 H-śmietana, 30 % tłuszczu
 1,0 l/opak.

KWAŚNA ŚMIETANA 

530411 5,0 kg/wiadro

530410 250 g/kubek

ser twarogowy 

530400 40 % tłuszczu
 5,0 kg/wiadro

530397 chudy
 5,0 kg/wiadro

530628 z ziołami
 5,0 kg/wiadro

MASŁO — NIEMCY  

530399 Markenbutter 
 ok. 250 g/szt.

MASŁO — FRANCJA 

530389 Conviette, solone
 ok. 15 g/szt.
 ok. 3,0 kg/karton

530391 Conviette, niesolone
 ok. 15 g/szt.
 ok. 3,0 kg/karton

530657 Echiré, solone
 ok. 250 g/szt.
 8 szt./karton

530649 Echiré, niesolone
 ok. 250 g/szt.
 8 szt./karton

530390 Echiré demi sel
 ok. 30 g/szt.
 100 szt./karton

530424 Masło rolka, solone, 
 Lescure
 ok. 250 g/szt.

530425 Masło rolka, niesolone,
 Lescure
 ok. 250 g/szt.

MAŚLANKA 

530412 500 g/opak.

CRÈME DOUBLE, 45 % TŁUSZCZU 

530329 ok. 1,0 kg/opak.

crème fraîche, 38 % TŁUSZCZU 

530415 1,0 l/wiadro

jajka  

540212 rozmiar L (Bio)
 10 szt./opak.

530384 rozmiar M (Bio)
 10 szt./opak.

530705 rozmiar L (Freiland)
 180 szt./karton

530345 Żółtko, Tetra 
 1,0 l/opak.

530347 Białko, Tetra 
 1,0 l/opak.

530346 Jajko, Tetra 
 1,0 l/opak.

jogurt, 3,5 % TŁUSZCZU 

530398 ok. 5,0 kg/wiadro

ŚMIETANA DO KAWY, 10 % TŁUSZCZU 

530395 1,0 l/opak.

mascarpone 

530499  80 % tłuszczu
 ok. 500 g/opak.

530498  82 % tłuszczu
 ok. 2,0 kg/opak.

majonez 

530402 5,0 kg/wiadro

mleko 

530413 świeże, 3,5 % tłuszczu
 1,0 l/opak

510606 H-mleko, 1,5 % tłuszczu 
 1,0 l/opak

510607 H-mleko, 3,5 % tłuszczu 
 1,0 l/opak
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DELIKATESY
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ANTIPASTI

karczochy 

530247 marynowane, grillowane
 ok. 1,0 kg/tacka

BAKŁAŻANY 

530245 marynowane, grillowane
 ok. 1,0 kg/tacka

pieczarki 

530230 nadziewane świeżym serem
 ok. 1,85 kg/opak.

kapary z ogonkiem 

510333 ok. 3900 ml/słoik

oliwki 

530104 zielone ›Chalkidiki‹ bez pestki
 ok. 3,0 kg/słoik

530110 czarne ›Kalamata‹
 ok. 3,0 kg  /słoik

530107 czarne ›Kalamata‹ bez pestki
 ok. 3,0 kg/słoik

papryka 

530242 marynowana, grillowana
 ok. 1,0 kg/tacka

530239 czerwona, n 
 adziewana świeżym serem
 ok. 1,85 kg/tacka

peperoni 

530230 nadziewana serem
 ok. 2,5 kg/tacka

pomidory 

530235 suszone
 ok. 1,0 kg/tacka 
 660 g waga netto

cukinia 

530243 marynowana, grillowana
 ok. 1,0 kg/tacka

cebula, balsamico 

530236 marynowana
 ok. 1,0 kg/tacka
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OLEJ SŁONECZNIKOWY 

510603 10,0 l/kanister

oliwa z pestek winogron 

510320 Franz Keller 
 750 ml/butelka

510585 Franz Keller
 5,0 l/kanister

oliwa truflowa 

510118 czarna
 250 ml/butelka

510262 biała
 250 ml/butelka

OLIWA Z ORZECHÓW WŁOSKICH —   
›berinoix‹ 

510121 500 ml/puszka

oliwa cytrynowa 

510343 500 ml/butelka

olej z orzechów ziemnych 

510929 1,0 l/butelka

olej z orzechów laskowych 

510120 0,5 l/puszka

oliwa z pestek dyni ›steirisches‹ 

510136 750 ml/butelka

oliwa z oliwek 

510965 Goccia dòro, extra vergine
 5,0 l/kanister

510601 Extra vergine
 1,0 l/butelka

510122 Messapico, extra vergine
 1,0 l/butelka

510123 Stefano Caroli, extra nativ
 1,0 l/butelka

oliwa z oliwek ›limonkowa‹ 

510372 0,75 l/butelka

OLIWA POMARAŃCZOWA 

510342 0,5 l/butelka

olej rzepakowy 

510604 10,0 l/puszka

510660 Öko Box
 10,0 l/box

olej sezamowy 

510289 375 ml/butelka
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OLEJE I  OCTY

OCET SZAMPAŃSKI 

 510329 500 ml/butelka

510257 1,0 l/butelka

ocet estragonowy 

510332 500 ml/butelka

ocet malinowy 

510126 500 ml/butelka

OCET RYŻOWY — JAPONIA 

510376 500 ml/butelka

ocet z czerwonych winogron 

510124 stary
 500 ml/butelka

ocet sherry 

510127 750 ml/butelka

OCET Z BIAŁEGO WINA, STARY 

510125 500 ml/butelka

OCET JABŁKOWY — ›CYDROWY‹ 

510389 500 ml/butelka

OCET JABŁKOWO-MIODOWY 

510330 500 ml/butelka

ocet balsamiczny 

510598 ›Klasyczny‹, ciemny
 5,0 l/kanister

510129 ›Modena‹, 13 letni
 250 ml/butelka

 

510128 ›Riserva‹, 1 roczny
 1,0 l/butelka

510108 biały
 500 ml/butelka
 

balsamico 

510390 ›Aceto‹, 2 letni
 1,0 l/butelka

510391 ›Aceto‹, 4 letni
 500 ml/butelka

510369 ›Aceto‹, 8 letni
 1,0 l/butelka

510926 ›Aceto‹, Platin
 250 ml/butelka

510602 ›Bianco‹
 5,0 l/kanister

510815 ›Crema di Bianco‹
 500 ml/butelka

ocet cabernet sauvignon 

510938 1,0 l/butelka

ocet chardonnay 

510812 0,5 l/butelka
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FETTUCCINE, ŚWIEŻE, 4 MM 

530302 3,0 kg/karton

gnocchi, ŚWIEŻE 

530323 Bazylia
 3,0 kg/karton

530321 Czosnek niedźwiedzi
 3,0 kg/karton

gnocchi, nadziewane, ŚWIEŻE 

530320 nadzienie  
 z czosnku niedźwiedziego
 3,0 kg/karton

530291 nadzienie z gorgonzoli
 3,0 kg/karton
 
530294 nadzieni z dyni
 3,0 kg/karton

530295 naturalne
 3,0 kg/karton

530876 ricotta, z nadzieniem z cytryny
 3,0 kg/karton

530629 botwinka
 3,0 kg/karton

530630 czarne oliwki
 3,0 kg/karton

530287 z nadzieniem z borowika
 3,0 kg/karton

530290 pomidory, mozzarella
 3,0 kg/karton

530301 z nadzieniem z trufli 
 3,0 kg/karton

pappardelle, ŚWIEŻE 

530543 3,0 kg/skrzynka

ravioloni, nadziewane, ŚWIEŻE 

530288 Ricotta-szpinak
 3,0 kg/karton

530277 z nadzieniem z borowika
 3,0 kg/karton 
 
530300 z nadzieniem z truflą
 3,0 kg/karton

la pastaia

Nasze metody produkcji są tradycyjne. 
Składniki są proste i zdrowe, ale przede 
wszystkim bardzo wysokiej jakości. W 
segmencie makaronów rozwijamy się 
mocno i jesteśmy doceniani, dzięki temu  
iż nasze makarony nie są konserwowane, 
takimi metodami jak gazowanie, pako-
wanie w opakowanie vakum lub pastery-
zowanie. Nasze specjały makaronowe są 
naprawdę świeże.

150

spaghetti, ŚWIEŻE 

530634 Spaghetti
 3,0 kg/karton

530303 Spaghettini
 3,0 kg/karton
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510472 Farfalle No. 93
 500 g/opak.

510454 Farina di Semola No. 176
 1,0 kg/opak.

510462 Fusilli No. 34
 500 g/opak.

510473 Integrali No. 12
 500 g/opak.

510455 Lasagne No. 112, białe
 500 g/opak.

510477 Lasagne No. 114, zielony
 500 g/opak.

510465 Linguine No. 7
 500 g/opak.

510458 Linguine No. 8
 500 g/opak.

510456 Orecchiette No. 91
 500 g/opak.

510985 Taglierini No. 105
 250 g/opak.

510467 Pappardelle No. 201
 500 g/opak.

510457 Pasta Riso No. 74
 500 g/opak.

510478 Penne Mezze Rigate No. 141
 500 g/opak.

510469 Penne Rigate No. 41
 500 g/opak.

510459 Rigatoni No. 24
 500 g/opak.

510476 Rotelle No. 54
 500 g/opak.

510466 Spaghettini No. 11
 500 g/opak.

510468 Spaghettini No. 12
 500 g/opak.

510470 Tagliatelle No. 104
 200 g/opak.

510471 Tagliatelle No. 203
 500 g/opak.

PRODUKTY MACZNE,

makarony — ›de cecco‹ 

RAVIOLI, NADZIEWANE, ŚWIEŻE — ›MONDO‹ PASTA  

530322 Kurka
 3,0 kg/karton

530707 Radicchio, Orzech włoski
 3,0 kg/karton

530319 Szparagi, zielone i białe
 3,0 kg/karton

530980 Borowik
 3,0 kg/karton

530631 Orzech włoski, Gorgonzola
 3,0 kg/karton

520680 Ser kozi
 3,0 kg/karton

530656 Jeleń, Owoce leśne
 3,0 kg/karton

530529 Homar
 3,0 kg/karton

530889 Skorupiaki
 3,0 kg/karton

530313 Dynia
 3,0 kg/karton

530706 Kasztany, Gruszka
 3,0 kg/karton

530684 Owoce morza suszone,  
 Pomidory, Oliwki i Zioła
 3,0 kg/karton

ciasto na pyzy 

530285 ok. 5,0 kg/opak.

pyzy, gotowe 

530650 ok. 90 g/szt.
 16 szt./opak.

kopytka 

530278 ok. 1,0 kg/opak.

spatzle 

530307 ok. 2,5 kg/opak.

makarony — ›mosna‹ 

530119 Fettuccine jajeczne, 4 mm
 1,0 kg/opak.

530123 Fettuccine Sepia, 4 mm
 1,0 kg/opak.

530120 Fettuccine Szpinak, 4 mm
 1,0 kg/opak.

530122 Fettuccine Pomidory, 4 mm
 1,0 kg/opak.

530306 Fiorelli Bazylia
 500 g/opak.

530284  Lasagne-Płaty Gastro
 3,0 kg/opak.

530282 Taglierini Sepia, 2 mm
 1,0 kg pro Beutel

530124 Taglierini Ei, 2 mm
 1,0 kg pro Beutel

530279 Taglierini Szpinak, 2 mm
 1,0 kg pro Beutel
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CHLEB, MROŻONY  — ›PANEXPERT‹ 
chleb — panexpert

Wysoka jakość naszych produktów jest wa-
runkiem udanej współpracy. To gwarantuje-
my naszymi certyfikatami IFS, IMO i Natur-
land. Nasze produkty są stale udoskonalane. 
Przywiązujemy dużą wagę do wybóru do-
stawców, szkoleń pracowników, dobrej logi-
styki, infrastruktury wewnętrznej i wzrostu 
mediów zwłaszcza w obszarze składowania 
towaru, towarzyszą temu stałe dostosowa-
nia zasad higieny i jakości.

560624 Brecel
 ok. 250 g/szt.,
 22 szt./karton

560605 Chleb Canapée
 ok. 500 g/szt.,
 16 szt./karton
 
540602 Ciabatta-Mix Box
 ok. 250 g/szt.,
 30 szt./karton

560604 Chleb z angielską rodzynką
 ok. 350 g/szt.,
 30 szt./karton

560603 Bagietki 
 ok. 400 g/szt.,
 15 szt./karton

560606 Mix bułek Venezia
 ok. 35 g/szt.,
 350 szt./karton

560601 Bagietka z orzechem włoskim
 ok. 700 g/szt.,
 15 szt./karton
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560350 Szaszłyki z kurczaka 
 ›Yakitori Chili‹
 3,0 kg/karton

560330 Szaszłyki z kurczaka 
 ›Yakitori Panang‹
 3,0 kg/karton

560349 Szaszłyki z kurczaka 
 ›Yakitori Soja‹
 3,0 kg/karton

560334 Roladki z kapustą
 3,0 kg/karton

560329 Sakiewki Samosa,  
 wegetariańskie
 2,56 kg/karton

560610 Antipasti-Roladki ›Cukinia‹
 ok. 20 g/szt.
 1,28 kg/karton

560333 Krewetki Black Tiger 
 w cieście
 3,0 kg/karton

560335 Krewetki Black Tiger, 
 panierowane
 3,0 kg/karton

560612 Rolada Crêpe ›Apulia‹,
 wegetariańska  
 ok. 200 g/szt.
 10 szt./karton

560608 Rolady naleśnikowe ›Elsaß‹ 
 ok. 270 g/szt.
 8 szt./karton

560325 Sajgonka, wegetariańska
 2,64 kg/karton

560326 Sakiewki warzywne, 
 z grzybami
 1,6 kg/karton

560607 Nuggetsy z kurczaka 
 ok. 22 g/szt.
 3,0 kg/karton

560337 Szaszłyki z kurczaka  
 ›Orzech ziemny‹
 1,0 kg/karton

560320 Szaszlyki z kurczaka 
 ›Yakitori Ananas‹
 3,0 kg/karton 
 
 
 
 
 

fingerfood — ›langenbach‹ 
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MUSZTARDA POMARAŃCZOWA ›TESSIN‹ 

510964 200 ml/słoik

SOS POMARAŃCZOWY ›TESSINER ART‹ 

510319 580 ml/słoik

sos hoi-sin 

510950 397 g/słoik

syrop z czarnego bzu 

510231 500 ml/butelka

miód (bio) 

510250 Akacjowy
 1,0 kg/słoik

510252 Kwiat polny
 1,0 kg/słoik

510251 Lipowy
 1,0 kg/słoik

510249 Kwiaty letnie
 1,0 kg/słoik

miód w wiadrze 

510571 2,5 kg/wiadro

kasztany jadalne, obrane 

510110 500 g/opak.

sól ›fleur de sel‹ 

510217 250 g/opak.

sól — ›maldon‹ 

510344 250 g/opak.

510931 1,5 kg/wiadro

510930 wędzona
 125 g/opak.

soki 

530373  Ananas, świeżo wyciskany
 2,0 l/kanister

530370  Grejpfrut, świeżo wyciskany
 2,0 l/kanister

530372 Multiwitamina,  
 świeżo wyciskany
 2,0 l/kanister
 
530369 Pomarańczowy,  
 świeżo wyciskany
 2,0 l/kanister

530632 Owoce leśne,  
 świeżo wyciskany
 2,0 l/kanister

musztarda 

510313 Pommery
 500 gopak.

510109 Bawarska słodka
 5,0 kg/wiadro

510956 Colman’s › 
 Musztarda Angielska‹
 100 g/słoik

510202 Dijon, gruboziarnista 
 1,1 kg/wiadro

510203 Dijon, delikatesowa
 1,1 kg/słoik

510373 Violett
 850 g/słoik

syrop aroniowy 

510316 250 ml/butelka

musztarda morelowa ›tessin‹ 

510256 200 ml/słoik

puree awokado ›guacamole‹ 

560361 500 g/opak.

musztarda gruszkowa ›tessin‹ 

510405 200 ml/słoik

basics 

530645 1,5 kg/karton

chutney 

510219 Jabłko-Mięta
 205 g/słoik

510220 Czereśnia-Imbir
 205 g/słoik

510222 Brzoskwinia-Curry
 205 g/słoik

510223 Śliwka-Cynamon
 205 g/słoik

510224 Rozmaryn
 205 g/sloik

musztarda figowa ›tessin‹ 

510255 200 ml/słoik

sos figowy ›tessiner art‹ 

510245 625 g/słoik

F INGERFOOD /  DEL IKATESY
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MASŁO TRUFLOWE 

530141  białe
 ok. 240 g/słoik

pasta truflowa 

530223 czarna
 85 g/słoik

530232 biała
 85 g/słoik

trufle 

530180 Letnie, Włochy

530595 Jesienne, Włochy

530133 białe, Włochy

530165 Zimowe, Francja

530592 Zimowe, Hiszpania

miód truflowy 

510378  ok. 110 g/słoik

oliwa truflowa 

510118  czarna 
 250ml/butelka

510262  biała 
 250ml/butelka

TRUFLE

terra di tartufi 

Oferujemy wyjątkową jakość świeżych 
trufli i produktów z truflą z jej regionów 
pochodzenia. Obok wysokiej jakości 
produktów gwarantujemy super świeży 
produkt. Jesteśmy codziennie w kontak-
cie z naszymi wieloletnimi dostawcami, 
którzy są regularnie na miejscu, aby wy-
bierać osobiście świeże trufle. Wielolet-
nie doświadczenie, satysfakcja z pro-
duktu, jak również sieć sprawdzonych 
dostawców w połączeniu z wyjątkową 
jakością umożliwiają nam regularne i 
ciągle na takim samym poziomie gwa-
rantowanie najwyższej jakości produk-
tów.
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sos ostrygowy 

510943 600 ml/butelka

sos bbq — ›bull’s eye orginal‹ 

510952 2,0 l/kanister

fasola ›canellini‹,  
BIAŁA, SUSZONA 

510287  500 g/opak. 

fasola przepiórcza ›borlotti‹,  
suszona 

510233  500 g/opak. 

bulgur, delikatesowy 

510426  2,5 g/opak.

orzech nerkowca, niesolony 

510351  1,0 kg/opak.

sos chili ›sweet chicken‹ 

510948 700 ml/butelka

makaron chiński mie jajeczny 

510321  250 g/opak. 

chutney ›mango sweet‹ 

510396 340 g/słoik 

kuskus 

510308  1,0 kg/opak.

ORKISZ, CAŁY (BIO) 

510402  1,0 kg/opak.

smalec kaczy 

530375  3,6 kg/puszka

orzech ziemny 

510240  obrany, niesolony
 1,0 kg/opak.

510959  w panierce, Wasabi 
 1,0 kg/opak.

sos rybny ›thai‹ 

510942  725 ml/butelka
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PRODUKTY AZJATYCKIE  I  PRODUKTY Z  RYZU
.

puree owocowe 

530365 Dzika róża 
 680 ml/słoik

530366 Czarny bez 
 680 ml/słoik

530374 Kasztan 
 1,0 l/słoik

530367 Pigwa 
 680 ml/słoik

530376 Rokitnik 
 680 ml/słoik

makaron przezroczysty 

510947  1,0 kg/opak.

orzech laskowy, obrany 

510951  1,0 kg/opak.

malina-crispy,  
suszona 

510955  300 g/puszka

sos hoi sin 

510950  397 g/słoik

imbir, marynowany 

530939  1,0 kg/opak.

ketchup manis, słodki 

510347 1,0 l/butelka

ciecierzyca, suszona 

510379  1,0 kg/opak.

mleko kokosowe 

510672  400 ml/puszka

530983 1000 ml/Tetra Pak

krupuk 

510204 200 g/opak.

pestki dyni, obrane 

510315  1,0 kg/opak.

SIATKI DO CYTRYN, ŻÓŁTE 

510350 100 szt./opak.

soczewica 

510143 Szampańska
 1,0 kg/opak.

510139 żółta
 1,0 kg/opak.

510260 zielona
 1,0 kg/opak.

510138 czerwona
 1,0 kg/opak.

510244 czarna
 1,0 kg/opak.

orzech macadamia 

510291 1,0 kg/opak.

polenta 

510272 1,0 kg/opak.

sól morska 

510310 myta, gruboziarnista
 1,0 kg/opak.

PASTA MISO, BIAŁA 

510745 1,0 kg/opak.

grzyby suszone 

510146 20% kapelusze, 80% ogonki
 500 g/opak.

panierka panko 

510498 1,0 kg/opak.

orzechy pekan, obrane 

510352  1,0 kg/opak.

KASZA JĘCZMIENNA 

510215 delikatesowa 
 250 g/opak.

510404 średnia 
 250 g/opak.

orzeszki pinii 

510276 500 g/opak.

KOMOSA RYŻOWA, JASNA (BIO) 

510767 1,0 kg/opak.

wiórki do wędzenia 

550293 1,0 kg/worek

PODWĘDZANE MIGDAŁY 

510958 całe, solone
 1,0 kg/opak.
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sos teriyaki 

510355 250 ml/butelka

ciasto 

530188  Brick
 27 cm, okrągłe
 10 szt./opak.

560598 Ciasto do sajgonek
 21,5 × 21,5 cm
 ok. 500 g/opak.

560375 Kanaki Filo, roka
 40 × 50 cm
 450 g/opak.

560388 Kataifi
 450 g/opak.

560428 na Strudel
 800g/opak.

530196 Mieszanka Tempura 
 1,5 kg/opak.

TOFU, ›A LA JAPOŃSKIE‹  

530945 297 g/opak.

fasola tonka 

510856 1,0 kg/opak.

orzechy włoskie 

510207  250 g/opak.

wonton ciasto 

560358  500 g/opak.

wasabi 

510374  Pasta, zielona
 43 g/opak.

510297  Chrzan, zielony proszek
 35 g/opak.

LIŚCIE YAKINORI 

510298 10 szt./opak.

OCET RYŻOWY — TAJLANDIA 

510949  1,0 l/butelka

szafran 

510962 nitki
 5 g/puszka

510135 proszek
 25 g/słoik

sezam 

510274 czarny
 500 g/opak.

510273 biały
 1,0 kg/opak.

pasta sezamowa 

510932 650 g/słoik

mleko sojowe 

510196 1,0 l/opak.

sos sojowy kikkoman 

510305 1,0 l/butelka

SŁONECZNIK 

510358  1,0 kg/opak.
 

smardze kapelusze 

530132 suszone
 od 3,0 cm

borowik 

510915 suszone
 500 g/opak.

pasta tandoori, czerwona 

510381 280 ml/słoik

MĄKA TAPIOKA 

510810 400 g/opak.

RYŻ 

510946 Basmati Indie
 5,0 kg/worek

510945 Basmati Indie, stopień A++ 
 1,0 kg/worek

510944 Jaśminowy
 1,0 kg/worek

510268 Długoziarnisty Parboiled 
 10,0 kg/worek

510588 Risotto Arborio Superfino
 5,0 kg/worek

510927 Risotto Canaroli 
 1,0 kg/opak.

510599 Risotto Vialone Nano
 5,0 kg/worek

510185 Czerwony der Camargue
 1,0 kg/worek

510144 Sushi Nishiki
 1,0 kg/worek

510362 Czarny Venere
 1,0 kg/worek

510145 Dziki ryż Kanada, 
 1 jakość (Bio)
 1,0 kg/worek 
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530589 Strasburska z gęsią wątróbką
 1,0 kg/szt.

530201 z kaczki z pomarańczami
 1,0 kg/szt.

530228 z galaretą wołową
 500 g/szt.

530169 z raków rzecznych 
 ›a la Bretonische‹
 840 g/szt.

530214 z wątróbek drobiowych 
 Saveurs
 1,0 kg/szt.

530142 warzywna
 500 g/szt.

530200 z zająca
 650 g/szt.

530204 z jelenia ›Förster‹
 650 g/szt.

530172 z homara z whisky
 840 g/szt.

530170 z małż św. Jakuba 
 z winem Sancerre
 840 g/szt.

530202 z królika
 650 g/szt.

530625 z warzywami  
 i marynowanymi pomiodorami
 840 g/szt.

530194 z wątróbką i smardzami
 650 g/szt.

530623 z serem kozim  
 i warzywami
 500 g/szt.

530156 z piotroszem i łososiem
 840 g/szt.

530147 z sarny z medialonami
 650 g/szt.

530171 z soli tropikalnej
 840 g/szt.

530203 z dzika
 650 g/szt.

teriny pasztety 

530205 Indyk-Warzywa
 620 g/szt.

530208 Napoleon mini
 500 g/szt.

530216 Rustica Provencale
 620 g/szt.

530218 Trufla mini
 500 g/szt.

530206 Jeleń
 620 g/szt.

530207 Mięso cielęce
 620 g/szt.

530215 Dzik
 500 g/szt.

WĄTROBA GĘSIA 

530152 z kawałkami wątróbki
 500 g/opak.

530153 Mousse
 320 g/puszka

PASZTETY I  TER INY
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ŻELATYNA LISTKI 

510312  1,0 kg/opak. 

ZŁOTO PŁATKI 

530217  25 płatków/opak.

mak 

510307  1,0 kg/opak.

530174  półgorzka w kaletkach, 56 %
 2,5 kg/opak.

530225  ciemna w kaletkach, 55 %,
 ›Valrhona‹
 3,0 kg/opak.

530667 ciemna w kaletkach, 74 %
 1,0 kg/szt.

530219  Guanaja, 70 %, 
 ›Valrhona‹ 
 3,0 kg/blok

530224  pełnomleczna  
 w kaletkach, 40 %, 
 ›Valrhona‹ 
 3,0 kg/opak.

530175 pełnomleczna  
 w kaletkach, 35,1 %
 2,5 kg/opak.

530226  biała w kaletkach, 35 % 
 ›Valrhona‹ 
 3,0 kg/opak.

530176  biała w kaletkach, 29,5 %
 2,5 kg/opak.

czekolady 
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CUKIER ŻELUJĄCY 

510296 1,0 kg/opak. 

suszone owoce 

510363 Jabłko
 1,0 kg/opak. 

510366 Morela
 1,0 kg/opak.

510364 Gruszka
 1,0 kg/opak.

510199 Daktyle
 500 g/opak.

510365 Figi
 1,0 kg/opak. 

glukoza 

510341 5,0 kg/opak.

orzechy laskowe, obrane 

510951 1,0 kg/opak.

pszenica mielona 

510304 500 g/opak. 

DROŻDŻE, ŚWIEŻE 

530377 42 g/szt.
 24 szt./opak.

miód lawendowy 

510811 500 g/słoik

kakao 

510427 Masło kakaowe w proszku, 
 ›Callebaut‹
 600 g/puszka

510340 Kakao ›Valrhona‹
 3,0 kg/puszka

nugat orzechowy, ciemny 

510311  2,5 kg/opak.

MIGDAŁY 

510530  pocięte
 500 g/opak.

510524  szatkowane
 500 g/opak.

510549  mielone
 500 g/opak.

510258  obrane
 2,5 kg/opak.

masa marcepanowa 

530198  1,0 kg/opak.

mieszanka pralin ›havelland‹ 

530108 Mieszanka pralin
 900 g/opak.

530109 Mieszanka pralin truflowych
 900 g/opak.

cukier puder — ›diamant‹ 

510206 250 g/opak.

rodzynki 

510213 500 g/opak.

tartaletki 

510339 słone, 4,2 cm
 160 szt./karton

510271 słodkie, 3,8 cm
 270 szt./karton

herbatniki — ›havelland‹ 

510590 1,5 kg/opak.

laski wanilii 

530182 Laska wanilii
 1 szt./słoik
 20 słoików/opak.

530192 ›Bourbon Madagaskar‹
 250 g/opak.

530193 ›Tahiti‹
 250 g/opak.

orzechy włoskie, czarne,   
w syropie 

510699 400 g/szt.

PâT iSSER IE
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adres 

Havelland Express Frischdienst GmbH

Gottlieb-Dunkel-Straße 20/21

12099 Berlin

kontakt 

t +49 (0)30 32 00 32 00

f +49 (0)30 32 00 32 99

post@havelland-express.de

DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY 

Horst Bernd Paech

Michael Kunzmann

numer pozwolenia na handel  

AG Charlottenburg HRB 9024

numer podatkowy 

29/010/00447

Finanzamt für Körperschaften III, Berlin

USt.-ID-Nr. DE 136 136 765 632

koncept katalogu 

Novamondo, www.novamondo.de

UKŁAD GRAFICZNY I TEKSTY 

Novamondo, www.novamondo.de

Havelland Express, Mike Rochler

alergie 

Na pytania dotyczące alergii chętnie odpowiemy po złożonym zapytaniu.

ŹRÓDŁO OBRAZKÓW 
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