Produktový

katalóg

Minulosť
Vznik potravinárskej spoločnosti DIAMON, ktorá sa venuje veľkoobchodu
a maloobchodu v oblasti mäsiarstva, datujeme od roku 1996. Postupne sme sa rozvíjali
ako malá rodinná firma zaoberajúca sa maloobchodom. Neskôr sme začali dodávať
mäso a mäsové výrobky školským jedálňam a vývarovniam, pribudla distribúcia
formou veľkoobchodu, až kým sme nadobudli rozsah veľkej obchodnej spoločnosti
pružne reagujúcej na potreby trhu, a tak sme sa 28. februára 2002 transformovali a
spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra. Odvtedy sme začali pokrývať
predaj našich produktov na území celej Slovenskej republiky.

Súčasnosť
V súčasnosti sa našich 60 zamestnancov venuje dovozu, baleniu, predaju a
distribúcii mäsa, mäsových a chladiarenských výrobkov z domácej a zahraničnej
produkcie.
Sme flexibilní, vieme sa prispôsobiť požiadavkám odberateľov v oblasti rôznych
úprav, gramážovania mäsa, ako aj jeho balenia, o čom svedčí viac ako 1 000 odberných
miest na Slovensku. Ako silná a harmonická spoločnosť pomáhame našim klientom mať
spokojných zákazníkov, ktorí sa k nim budú neustále vracať. Preto dbáme na dodržiavanie
hygienických noriem stanovených Európskou úniou, ako aj kontrolným systémom
HACCP. Na komplexné riadenie kvality sme vybudovali systém riadenia kvality podľa
požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2008 pre nákup, skladovanie a predaj mäsa, hydiny
a mäsových výrobkov. Zároveň vlastníme veterinárne osvedčenie o spôsobilosti
dodávok potravín pre vojenské útvary a zariadenia Ozbrojených síl SR, Štátna
veterinárna a potravinová správa SR nám pridelila úradné schvaľovacie číslo pre
chladiarenský sklad na skladovanie, manipuláciu a preskupovanie čerstvého mäsa a
mäsových výrobkov balených v priamom a druhom obale a ich uvádzanie na trh v
SR a pre výmeny s členskými štátmi Európskej únie. Priestory spoločnosti určené na
skladovanie a prípravu expedície mäsa a mäsových výrobkov sú na vysokej kvalitatívnej
úrovni.

2

www.diamon.sk

Rozvoz ku konečnému zákazníkovi zabezpečujeme našimi vozidlami, ktorých
vybavenie zodpovedá všetkým požadovaným normám. Priamy kontakt so zákazníkom
nám umožňujú aj naše predajne v Poprade. Od našich zákazníkov takto získavame
priamu spätnú väzbu prostredníctvom nášho predajného personálu, čím sa vieme
posúvať vpred v našej snahe byť lepší ako konkurencia. V našich predajniach ponúkame
konečnému spotrebiteľovi široký sortiment čerstvého bravčového, hovädzieho mäsa,
ale i diviny, mäsových výrobkov, hydiny a hydinových výrobkov, rýb, paštét, syrov a
mliečnych výrobkov.
Okrem toho sa našim zákazníkom približujeme prostredníctvom oddelenia
odbytu, kde dlhodobo úspešne funguje zákaznícka linka. Náš odborný tím ponúka
zákazníkom akcie a preberá objednávky. Na to nadväzuje aj práca obchodných
zástupcov, ktorí vedia vďaka „práci v teréne“ veľmi rýchlo identifikovať potreby našich
zákazníkov a uspokojiť ich.
Prácu celého tímu podporujeme marketingovými aktivitami, zameranými na
ochutnávky nami predávaných výrobkov s poslaním „radšej raz ochutnať, ako dvakrát
vidieť“.

Budúcnosť
Svoju budúcnosť vidíme v budovaní vlastnej značky výrobkov DIAMON. Chceme
sa neustále zlepšovať pre našich odberateľov, dodávateľov a zamestnancov, zvyšovať
produktivitu spoločnosti a kvalitu predávaných výrobkov a služieb, čo posilní naše
postavenie na trhu.

Mário Diabelko
konateľ spoločnosti
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P

rečo Slováci milujú párky? Pretože majú jednu
veľkú výhodu: jednoducho sa pripravujú a sú
chutné. Zo širokej ponuky párkov od spoločnosti
DIAMON si vyberie naozaj každý - bravčové,
hovädzie alebo v náleve pre zachovanie skvelej
chuti.

PÁRKOVINY

DIAMONKY párky

DIAMONKY párky 300 g

DIAMONKY párky exclusive 90%

DIAMONKY párky
exclusive 90%, 270 g

Lahôdkové párky

Spišské párky - Šagát

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Bravčové mäso 76 %, voda, soľ, modifikovaný škrob, pšeničná vláknina,
bravčové bielkoviny, mliečne bielkoviny
(s laktózou), stabilizátory [E451, E452],regulátory kyslosti [E331, E262], cukor,
zvýrazňovač chuti [E621], antioxidant
[E301], želírujúca látka [E401], arómy,
hydrolyzát sójovej bielkoviny, koreniny a
extrakty korenín (so zelerom),drožďový
extrakt, konzervačná látka [E250]. Nejedlé črievko. Výrobok môže obsahovať:
vajcia, arašidy, horčicu, semená sezamu.

Bravčové mäso 76 %, voda, soľ, modifikovaný škrob, pšeničná vláknina,
bravčové bielkoviny, mliečne bielkoviny
(s laktózou), stabilizátory [E451, E452],regulátory kyslosti [E331, E262], cukor,
zvýrazňovač chuti [E621], antioxidant
[E301], želírujúca látka [E401], arómy,
hydrolyzát sójovej bielkoviny, koreniny a
extrakty korenín (so zelerom),drožďový
extrakt, konzervačná látka [E250]. Nejedlé črievko. Výrobok môže obsahovať:
vajcia, arašidy, horčicu, semená sezamu.

bravčové mäso 90 %, voda, škrob, soľ,
stabilizátory (E331, E500), antioxidanty
(E316, E301), laktóza (z mlieka), mliečne bielkoviny, zvýrazňovač chuti (E621),
arómy, koreniny, extrakty korenín, hydrolyzát sójovej bielkoviny, konzervačná
látka (E250). Výrobok môže obsahovať:
vajcia, arašidy, zeler, horčicu, sezamové
semienka.

bravčové mäso 90 %, voda, škrob, soľ,
stabilizátory (E331, E500), antioxidanty
(E316, E301), laktóza (z mlieka), mliečne bielkoviny, zvýrazňovač chuti (E621),
arómy, koreniny, extrakty korenín, hydrolyzát sójovej bielkoviny, konzervačná
látka (E250). Výrobok môže obsahovať:
vajcia, arašidy, zeler, horčicu, sezamové
semienka.

Bravčové mäso 76%, voda, soľ, modifikovaný škrob, pšeničná vláknina,
bravčové bielkoviny, mliečne bielkoviny
(s laktózou), stabilizátory [E451,E452],
regulátory kyslosti [E331, E262], cukor,
zvýrazňovač chuti [E621], antioxidant
[E301], želírujúca látka [E401], arómy, hydrolyzát sójovej bielkoviny, koreniny a
extrakty korenín (so zelerom), drožďový
extrakt, konzervačná látka [E250]. Výrobok môže obsahovať: vajcia, horčicu,
arašidy, semená sezamu.
SK

Bravčové mäso 65 %, hovädzie mäso
25 %, pitná voda 10%, jedlá soľ, modifikovaný škrob E 1422, dextróza, zem.
škrob, chemické konzervačná látka
E 250, stabilizátory E 450, E 451, antioxidant E 316, zmes korenín.

76% mäsa
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76% mäsa

90% mäsa

90% mäsa

Elegantné tenké
párky bez črievka

Výrobok

Spišské párky podľa
tradičnej receptúry

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

0°C až 4°C

21 dní

21 dní

21 dní

21 dní

18 dní

21 dní

015540 - 1 kg

018449 - 300 g

018755 - 1 kg

018946 - 270 g

017319 - 1 kg

139 - 1 kg
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Výrobok
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Twister párky
Párky: Mäsové polokonzervy
Bravčové mäso 82%, voda, soľ, modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, bravčové bielkoviny, mliečne bielkoviny (spolu s laktózou), stabilizátory (Trifosforečnany, polyfosforečnany,
Chlorid vápenatý), želírujúca látka (Alginát sodný), regulátory kyslosti (citronany sodné, octany sodné, mliečnan vápenatý), cukor, zvýrazňovač chuti (Glutaman sodný), antioxidant
(Askorban sodný), arómy, hydrolyzát sójovej bielkoviny, koreniny a extrakty korenín ( so
zelerom), drožďový extrakt, konzervačná látka (dusitan sodný). Nálev: Zloženie: voda, jablčný ocot, soľ, konzervačná látka (dusitan sodný). Výrobok môže obsahovať: vajcia, horčicu, arašidy, sezam.

T

wister párky v náleve patria svojim balením k najnovším inováciám
našej spoločnosti. Vďaka zabaleniu v náleve si zachovávajú oveľa
intenzívnejšiu arómu a šťavnatosť v porovnaní s klasickými párkami
v bežných baleniach.
Twister párky sú vyrobené z 82% mäsa, vody a korenín. Počas celej výroby
nedochádza k mechanickej separácii mäsa, ide teda o produkt z čistého a plnohodnotného mäsa. Stačí otvoriť balenie, vyliať celý obsah balenia do hrnca,
pridať trochu vody tak, aby všetky párky boli pod vodou, ohriať (aj v mikrovlnnej rúre) a podávať.

82% mäsa
2°C až 6°C
21 dní
017487 - 1 kg

Špekáčky
Mäkký mäsový výrobok
Bravčové mäso 55 %, bravčová slanina
17 %, voda, hovädzie mäso 10 %, kukuričný škrob, stabilizátor (trifosforečnan),
nejodidovaná kuchynská soľ, antioxidant
(kyselina erythorbová), zvýrazňovač chuti
(glutaman sodný), protihrudkovacia látka
(oxid kremičitý), dusitanová soliaca zmes
(jedlá soľ, konzervačná látka-dusitan
sodný; cukor, škrobový sirup, dextróza),
extrakty korenia, korenie, hroznový cukor, jedlé bravčové črievko.

Podľa tradičnej
receptúry
0°C až 4°C
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Obyčajné párky

Šarišské párky

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Bravčové mäso 60 %, voda, hovädzie mäso
10 %, kukuričný škrob, dusitanová soliaca
zmes (jedlá soľ, konzervačná látka-dusitan
sodný; cukor, škrobový sirup, dextróza),
stabilizátor (trifosforečnan), nejodidovaná
kuchynská soľ, korenie, zvýrazňovač chuti
(glutaman sodný), hroznový cukor, antioxidant (kyselina erythorbová), paprikový extrakt, extrakty korenia, jedlé bravčové črievko.

Bravčové mäso 48%, hovädzie mäso
20%, jedlá soľ, chemická konzervačná
látka E250, stabilizátor E451, antioxidant
E315, stimulátor chutnosti E621, kukuričný škrob, sójová biekovina, hroznový
cukor, extrakty korenia, korenie, paprika
pálivá, paprika sladká, pitná voda Alergény: Sójové bôby a výrobky zo sójových bôbov.

SK
Výrobok

Vynikajúca kvalita

Výrobok

Chutné slovenské
párky

SK
Výrobok

21 dní

0°C až 4°C

0°C až 4°C

141102 - 1,8 kg
141202 - 0,5 kg

21 dní / po otvorení do 3 dní

21 dní / po otvorení do 3 dní

31158 - 1 kg - VB

141106 - 1,5 kg
141206 - 0,5 kg

www.diamon.sk
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T

radičná údená bravčová klobása má najvyššie
predajné čísla a zákazníci ju milujú. Je vyrobená
podľa tradičnej receptúry, údená na dyme z dreva
z ovocných stromov. Neustála túžba po skvelej
chuti nás inšpiruje, aby sme stále hľadali nové
receptúry a ingrediencie a prichádzali s novinkami
pre Vás. Naše klobásy sa dajú jesť na surovo,
s cibuľkou či cesnakom, varené alebo pečené na
ohni alebo grile s priateľmi a rodinou.

Peterská klobása pikant

DIAMONER klobása voľná

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Bravčové mäso 80%, hovädzie mäso 15%,
dusitanová soliaca zmes E250, zmes korenín, dextróza, regulátor kyslosti E575,
extrakty korenín, zvýrazňovač chutnosti
E621, antioxidant E300, E316, prírodné
farbivo E120. Môže obsahovať stopy sóje
a gluténu.

Zloženie: bravčovina, slanina, soľ, hroznový cukor, koreniny, zvýrazňovač chuti:
E621, antioxidant: E301, aróma, konzervačná látka: E250, štartovacia kultúra,
farbivo: uhličitan vápenatý.

Super cena
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KLOBÁSY

Gazdovská klobása

Árpi bácsi hrubá klobása

Trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok - klobásy
85% bravčové mäso, 10 % hovädzie
mäso, pitná voda, cesnak, čierne mleté
korenie, soľ, extrakt korenia.

SK

SK

Výrobok

Výrobok

Unikátny výrobok

Tradičná slovenská klobása

Lahôdková klobása

Štipľavá klobása

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Bravčové mäso (65%), bravčové tukové tkanivo, hovädzie mäso (12%), jedlá
soľ, konzervačná látka E 250, koreniny,
extrakty korenín, cesnak, zvýraznovače
chuti E 621, E 635, antioxidant E 316.

Bravčové mäso (70%), hovädzie mäso
(10%), bravčové tukové tkanivo, koreniny, jedlá soľ, konzervačná látka E 250,
cukor.

Bravčové mäso (70%), hovädzie mäso
(10%), bravčové tukové tkanivo, koreniny, jedlá soľ, konzervačná látka E 250,
cukor.

SK

SK

SK

Výrobok

Výrobok

Výrobok

2°C až 10°C

15°C až 18°C

0°C až 4°C

0°C až 4°C

0°C až 4°C

0°C až 4°C

21 dní

40 dní

21 dní

30 dní

30 dní

30 dní

169, 195 - 1 kg

017284 - 0,6 kg

3111 - 1 kg

493 - 1 kg

68 - 1 kg

200 - 1 kg
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N

aše šunky boli vyrobené z mäsa vyberaného
podľa najvyššej kvality. Rovnako tie, ktoré sú vyrobené
zo stehna, z karé, z krkovičky alebo z bôčika. Všetky
sú vyrábané tradičným spôsobom podľa pôvodných
receptúr.
Vynikajúca chuť je garantovaná naturálnymi
ingredienciami, z ktorých je vyrobená. Každá
z našich šuniek je vhodná k pečivu alebo ako súčasť
šunkovo-syrových mís.

DIAMONKA šunka
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ŠUNKOVÉ VÝROBKY

Hydinová šunka exclusive 90 %

Diamonka šunka exclusive

Detská šunka výberová

Šunka najvyššej akosti 91%

Mäkký mäsový výrobok

Hydinová šunka

Tepelne opracovane solené mäso

Mäkký mäsový výrobok

Mäsový výrobok tepelne opracovaný

Bravčové stehno s kožou 87,5%, voda,
soľ, glukózový sirup, glukóza, bravčový želatín, stabilizátory [E451,E407],
antioxidant [E316], extrakty zeleniny,
arómy, konzervačná látka [E250]. Výrobok môže obsahovať: obilia obsahujúce
lepok, vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou), arašidy, zeler, horčicu, semená
sezamu.

Kuracie prsia 90%, voda, soľ, sójová bielkovina, zahusťovadlo [E407], dextróza,
stabilizátory [E508,E500i, E451i], antioxidant [E316], zvýrazňovač chuti
[E621,E635], glukóza, arómy a extrakty
korenín, extrakt z droždia, maltodextrín,
regulátor kyslosti [E262], konzervačná
látka [E250]. Výrobok môže obsahovať
stopové množstvo: gluténu, vajec, bielkovín mlieka (s laktózou),arašidov, horčice, zeleru, semien sezamu.

100 g výrobku bolo vyrobené zo 103 g
bravčového stehna. Bravčové stehno,
soľ, sójová bielkovina, pšeničná vláknina, zahusťovadlo [E407a], glukóza, maltodextrín, antioxidant [E301], aróma,
konzervačná látka [E250]. Výrobok môže
obsahovať: obilia obsahujúce lepok,
vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou),
arašidy, zeler, horčica, sezamové semienka.

Bravčové mäso zo stehna 77%, pitná
voda, jedlá soľ, zahusťovadlo: kargenan,
stabilizátor: trifosforečnan sodný, cukor,
antioxidant: isoaskorbát sodný, konzervačná látka: dusitan sodný. Obsah
tuku max. 5%. Minimálny obsah čistej
svalovej bielkoviny 13%.

Bravčové mäso 91%, pitná voda, jedlá
soľ, stabilizátor: trifosforečnany, antioxidant: erytorban sodný, cukor, konzervačná látka: dusitan sodný
Obsah tuku max. 5%.

87,5% mäsa

Vynikajúci pomer
cena/výkon

Skvelá cena

Vhodná pre deti

91% mäsa

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 9°C

2°C až 10°C

0°C až 7°C

90 dní

45 dní

26 dní

21 dní od dátumu výroby

21 dní

015944 - 1 kg

17004 - 1 kg

13545 - 1 kg

57501 - 1 kg

57515 - 1 kg
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Bravčová šunka
výberová 87%
Mäkký mäsový výrobok

Hydinová šunka hranatá
DIAMON

Bravčová šunka hranatá

Mäkký mäsový výrobok

Tepelne opracovane solené mäso

Hydinová šunka hranatá kg Duda PL 35
2°C až 10°C Tepelne opracované solené
mäso Kuracie prsia 41%, voda, bravčové
kožky 6%, zemiakový škrob, sójová bielkovina, soľ, stabilizátory [E451, E262],
zahusťovadlá [E407, E425], zvýrazňovač
chuti [E621], glukóza, maltodextrín, antioxidant [E316], koreniny, konzervačná
látka [E250]. Nejedlé črievko. Výrobok
môže obsahovať: obilia obsahujúce lepok, sóju, vajcia, mliečne bielkoviny (s
laktózou), arašidy, zeler, horčicu, semená
sezamu.

Bravčové mäso 46%, voda, zemiakový
škrob, sójová bielkovina, soľ, stabilizátory (E451, E452, E262), zahusťovadlo
(E407), zvýrazňovače chuti (E621,E635),
glukóza, cukor, maltodextrín, antioxidant (E301), arómy, koreniny a extrakty
korenín, hydrolyzát sójovej bielkoviny,
drožďový extrakt, konzervačná látka
(E250). Nejedlé črievko. Výrobok môže
obsahovať: obilia obsahujúce lepok,
vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou),
arašidy, zeler, horčicu, semená sezamu.

Dusená šunka okrúhla
Dusená šunka hranatá
Mäkký mäsový výrobok
Bravčové mäso min. 65%, pitná voda, jedlá soľ, modifikovaný škrob, stabilizátory
E250, E450, E451, E325, zahusťovadlo
E407, antioxidant E316, koreniny.

87% mäsa

SK

2°C až 10°C
365 dní

Výrobok

54157 - 1 kg

Vynikajúci pomer
cena/výkon

Skvelá cena

Skvelá cena

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

48 dní

30 dní

po otvorení 72 hod.

017284 - 0,6 kg

002680 - 1 kg

244214 - 1 kg (okrúhla)
244210 - 1 kg (hranatá)

Šunková saláma

Francúzska šunka
Tepelne opracované solené mäso

Tepelne opracovane solené mäso

Bravčové stehno 63 %, voda, hovädzie mäso
3 %, modifikovaný škrob,dusitanová soliaca
zmes (jedlá soľ, konzervačná látka - dusitan
sodný; cukor, škrobový sirup, dextróza), koreniny (HORČICA), stabilizátor (difosforečnan,
trifosforečnan), cukor, extrakt korenín, zahusťovadlo (afinát riasy Euchema,xantánová
guma, guma tara), živočíšny bravčový proteín, LAKTÓZA, antioxidant (askorbát sodný,
kyselina erythorbová,erythorban sodný),
zvýrazňovač chuti (glutaman sodný), farbivo
(košenila), dymová aróma,jedlá soľ, dextróza,
cukor, kukuričný škrob.

Bravčové mäso (min. 90%), voda, antioxidanty
mliečnan sodný, askorban sodný, soľ, stabilizátory dusitan sodný, trifosforečnan sodný,
aroma.

Hydinové mäso 38% (kuracie prsia
33%, morčacie prsia 5%), voda, bravčové kožky 6,5%, zemiakový škrob,
sójová bielkovina, soľ, zahusťovadlá
[E407,E425],
glukóza, maltodextrín,
hroznový cukor, stabilizátory [E451,
E262], zvýrazňovač chuti [E621], antioxidant [E316], arómy,konzervačná látka
[E250]. Nejedlé črievko. Výrobok môže
obsahovať: lepok, vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou), arašidy, zeler, horčicu,
sezam.

SK

Chutná kombinácia kuracej
šunky a šampiňonov

Skvelá morčacia šunka

0°C až 0°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

30 dní

30 dní

30 dní

142242 - 1 kg

244239 - 2,5 kg

011570 - 1 kg

Výrobok

www.diamon.sk

Šunková tehla z morky

Mäkký mäsový výrobok

Tradičná chuť

12

Bravčové mäso zo šunky 87%, pitná
voda, jedlá soľ, glukóza, - stabilizátory
- E451, E450, E452, E339, antioxidant E301, konzervačná látka - E250. Výrobok
môže obsahovať: sója, obilniny obsahujúce lepok, mlieko a výrobkyz neho
(vrátane laktózy), zeler, horčicu.

www.diamon.sk
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aše špeciality sú vyrobené z toho najkvalitnejšieho mäsa. Receptúry týchto výrobkov sú rokmi overené a robia z daného výrobku unikát na
trhu. Pripravte si „tatarák” presne podľa svojej chuti
- pridajte žĺtka, horčicu, soľ, korenie a cibuľu, všetko
poriadne premiešajte a môžete podávať.

ŠPECIALITY

Morčací mletý rezeň

Tatarský biftek
Hovädzí mletý mäsový výrobok
Hovädzie mäso 89%, voda, soľ, repkový olej, rastlinné vlákniny, stabilizátor [E331], regulátor
kyslosti [E262], antioxidanty [E300,E301], konzervačná látka [E250]. Výrobok môže obsahovať: obilia obsahujúce lepok, vajcia, sóju, mlieko (spolu s laktózou), arašidy, zeler, horčicu,
semená sezamu.

Bezglutenovy vyrobok

14

Pečené mäso ala kačka

Mäsový výrobok tepelne opracovaný

Pečený mäsový výrobok

Mechanicky separované morčacie mäso
(37%), voda, pšeničná múka (17%),
morčacie mäso (9%), morčacia koža
(7%), zemiakový škrob (2,4%), soľ, droždie, korenie, výťažky z korenia (vrátane obilnín obsahujúcich lepok), látka
zvýrazňujúca chuť E621, arómy, glukóza,
sušená cibuľa, repkový olej, antioxidant
E301, konzervačná látka E250.

Hydinové suroviny 50% (kuracie a morčacie mäso mechanicky separované, kuracia pečeň 13%, koracie a morčacie kožky),
bravčové suroviny 30% (bravčové mäso
10%, bravčové kožky, bravčový tuk), krupica (obsahuje lepok), voda, sójová vláknina, zahusťovadlá [E407,E415], stabilizátory [E451,E262], zvýrazňovače chuti
[E621,E635], glukóza, antioxidant [E300],
arómy (so zelerom), koreniny a extrakty
korenín (so zelerom), konzervačná látka
[E250]. Výrobok môže obsahovať: vajcia,
mliečne bielkoviny (s laktózou), arašidy,
horčicu, semená sezamu.

Vhodné na minútky

Jemná saláma
Mäkký mäsový výrobok
Bravčové mäso 37 %, voda, hovädzie
mäso 19 %, kukuričný škrob, dusitanová soliaca zmes (jedlá soľ, konzervačná
látka - dusitan sodný; cukor, škrobový
sirup, dextróza), stabilizátor (difosforečnan, trifosforečnan, polyfosforečnan),
hroznový cukor, zvýrazňovač chuti (glutaman sodný), nejodidovaná kuchynská
soľ, antioxidant (kyselina erythorbová),
korenie, koreninový extrakt, farbivo
(košenila), aróma.
SK

Skvelá chuť

Tradičná chuť
jemnej salámy

0°C až 4°C

2°C až 8°C

2°C až 10°C

0°C až 0°C

10 dní

21 dní

21 dní

30 dní

015605 - 250 g

51071 - 1 kg

003661- 1 kg

142195 - 1 kg

www.diamon.sk

www.diamon.sk

Výrobok

15

Kurací nárez so zeleninou

Luncheon meat

Kráľovský filet s morčacím
mäsom

Mäsový výrobok tepelne opracovaný

Mäkký mäsový výrobok

Tepelne opracovane solené mäso

voda, kuracie mäso 30%, konzervovaná
zelenina v rôznych pomeroch 21% (mrkva, uhorky, kukurica, paprika, šampiňóny, soľ, ocot, cukor, koreniny), bravčové
kožky, škrob, soľ, sójové bielkoviny, zahusťovadlá [E407, E425], stabilizátory
[E451, E262], maltodextrín, glukóza,
antioxidant [E316], cukor, arómy, konzervačná látka [E250].
Výrobok môže obsahovať: obilia obsahujúce lepok, vajcia, mliečne bielkoviny
(s laktózou), horčicu, arašidy, sezamové
semienka .

bravčové mäso 66%, voda, zemiakový škrob, soľ, bravčová bielkovina,
zahusťovadlo [E407a], stabilizátory
[E451,E340, E262], zvýrazňovače chuti
[E621, E627,E635], glukóza, antioxidant
[E316], arómy (sója, pšenica), farbivo
[E120], konzervačná látka [E250]. Nejedlé črievko. Výrobok môže obsahovať:
vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou),
arašidy, zeler, horčicu, semená sezamu.

Kuracie mäso 37,5%, voda, bravčové
kožky, morčacie mäso 5,5%, zemiakový
škrob, sójová bielkovina, soľ, zahusťovadlá [E407,E425], maltodextrín, glukóza,
stabilizátory [E451, E262], zvýrazňovač
chuti [E621], antioxidant [E316], arómy
(obsahuje laktózu z mlieka),
konzervačná látka [E250]. Výrobok môže
obsahovať stopové množstvo: lepku,
vajec, mliečnych bielkovín, arašidov, zeleru, horčice, semien sezamu.

Mäsový výrobok tepelne opracovaný
Bravčové mäso 85%, pitná voda, jedlá soľ max 2,8%, zemiakový škrob, zmes korenia, stabilizátor: difosforečnan sodný, zahusťovadlo: guma guar, antioxidant: erythorban sodný,
farbivo: košenila, konzervačná látka: dusitan sodný.

Morčacie mäsko
so zeleninou

Skvelá cena

Šunka na sviatky

Sviatočný produkt

2°C až 9°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

0°C až 7°C

32 dní

0 dní

28 dní

21 dní

13385 - 1 kg

017015 - 1 kg

015802 - 1 kg

54006 - 1 kg

Litovská saláma

Oravská pochúťka
Mäkký mäsový výrobok
voda, bravčové mäso 45%, bravčová želatína, soľ, škroba, zahusťovadlo (karagenan), glukóza, maltodextrín, stabilizátory (trifosforečnany, octany sodné), zvýrazňovač chuti (glutaman sodný, 5`-ribonukleotid sodný), antioxidant
(erythorban sodný), arómy, koreniny, extrakty korenín (so zelerom), hydrolyzát rastlinnej bielkoviny (sója), droždový
extrakt, konzervačné látky (dusitan sodný). Nejedlé črievko.Výrobok môže obsahovať: vajcia obsahujúce lepok, vajcia,
mliečne bielkoviny (z laktózou), arašidy, horčicu sezamové semienka.
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Bôčikový závin

Parížska saláma

Debrecínska pečienka

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Bravčové mäso min. 40%, pitná voda,
hovädzie mäso min. 4%, zemiakový
škrob, jedlá soľ, stabilizátory E250, E450,
E451, E325, koreniny, stimulátor chuti
E621, farbivo E120.

Br. mäso min.29%,bravč. slanina, pitná
voda, kožová emulzia,zemiak.škrob, hovädzie mäso 7,50%, kuchynská soľ, hrachová vláknina, emulgátor E 471, stabilizátor E 450,E 451,zahusťovadlo E 407a,
konzervant E 262,dextróza,antioxidant E
316, farbivo E 120,korenie chilli, zvýraznovač chuti a arómy,E 621,extrakty korenia (muškátový kvet, zázvor, cesnak,
muškátový orech), matodextrín, konzervant E 250
SK

Bravčové karé bez kosti 90 %, voda, dusitanová soliaca zmes (jedlá soľ, konzervačná látka - dusitan sodný, cukor,
škrobový sirup, dextróza), antioxidant
(erythorban sodný), stabilizátor (trifosforečnan), modifikovaný škrob, maltodextrín, zahusťovadlo (afinát riasy Euchema, guma tara), zvýrazňovač chuti
(glutaman sodný), sladká paprika, prírodné koreniny, sušená drvená zelenina.

SK

SK

Obľúbený produkt

Podľa pôvodnej
receptúry

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

40 dní

po otvorení 72 hod.

28 dní

14 dní

3444 - 1 kg

242312 - 1 kg

000502 - 2 kg

143197 - 1 kg

www.diamon.sk

Tradičná chuť
Výrobok

Výrobok

www.diamon.sk

90 % karé

Výrobok
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Š

iroká ponuka produktov, ktoré sú svojím
zložením ideálne napr. ako obedové jedlo. V našej
ponuke máme tradičné tlačenky, jaternice i mäsá
v aspikoch. Produkty sú buď v naturálnych črevách
alebo plastových obaloch. Vychutnajte si napr.
tradičnú domácu tlačenku ako zo zabíjačky.

VARENÉ MÄSOVÉ VÝROBKY

Domáca pečená sekaná

Bravčová tlačenka Diamon
Varený mäsový výrobok
Bravčové srdcia 40 %, kolená bravčové
30 %, kože 20 %, vývar, cesnak, čierne
mleté korenie, paprika, soľ, majorán.

Tradičný slovenský
vyrobok

18

SK
Výrobok

Kuracie mäso v aspiku
so zeleninou

Bravčové mäso v aspiku

Jaternice

Varený mäsový výrobok

Varený mäsový výrobok

Varený mäsový výrobok

Varený mäsový výrobok

Br.mäso 56%, kožová emulzia, voda,
natívny zemiakový škrob, kuchynská
soľ,živočíšna bielkovina (bravčová),
sušená zelenina(cibuľa, cesnak), stabilizátor E 450,E 451, emulgátor E 471,koreniny(rasca,majoránka), zahusťovadlo
E 407a,konzervant E 262,zvýrazňovač
chuti a vône E 621, extrakty korenia
(čierne korenie, cesnak), antioxidant E
316,dextróza,farbivo E 120,konzervant
E 250

Voda, kuracie mäso 16%, konzervovaná zelenina v rôznych pomeroch 16% (mrkva, uhorky, soľ, ocot, cukor), kur. mäso mechanicky
separované, br. želatína, br. kožky, škrob, soľ,
sójové bielkoviny, zahusťovadlá [E407, E425],
stabilizátor [E451], maltodextrín, glukóza,
cukor, antioxidant [E316], regulátory kyslosti
[E330, E262], drožďový extrakt, arómy, koreniny, sušená zelenina, extrakty korenín (obsahujú zeler), konzervačná látka [E250]. Nejedlé
črievko. Výrobok môže obsahovať: lepok, vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou), arašidy,
horčicu, semená sezamu.

Bravčové mäso 55%, voda, bravčový
želatín, soľ, zahusťovadlá [E407,E425,
E412], stabilizátory [E451, E262], sójová
bielkovina, modifikovaný škrob, pšeničná vláknina, maltodextrín, glukóza,
zvýrazňovače chuti [E621, E635], koreniny a extrakty korenín (s zelerom), arómy,
drožďový extrakt, antioxidanty [E316,
E300], konzervačná látka [E250]. Nejedlé črievko. Výrobok môže obsahovať:
vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou),
arašidy, zeler, horčicu, semená sezámu.

Voda, jačmenná krupica (obsahuje lepok), bravčová krv, bravčový tuk, kuracie
kožky, bravčové mäso 5%, cibuľa, soľ,
extrakty korenín a koreniny (so zelerom),
zvýrazňovače chuti [E621,E635], hydrolyzát sójovej bielkoviny, stabilizátory
(octan sodný), glukóza, maltodextrín,
drožďový extrakt. Výrobok môže obsahovať: vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou), arašidy, horčicu, semená sezamu.

Tradičný slovenský
vyrobok

SK
Výrobok

Najpredávanejšie
mäso v aspiku

Vynikajúci mäsový aspik

Vhodné aj na gril

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

10 dní

28 dní

35 dní

21 dní

14 dní

34 - 1 kg

501 - 2,2 kg

017853 - 1 kg

017284 - 0,6 kg

000838 - 0,6 kg

www.diamon.sk
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epelne opracovane vyrobky zaznamenávajú
v poslednom období vysoký predaj a sú oceňované
zákazníkmi za ich kvalitu. Vyrobené sú z vyberaného
mäsa a skvelá chuť súvisí so špecifickým dochutením
jednotlivých druhov.
Tepelne neopracované salámy sú výnimočné svojou
chuťou a trvanlivosťou. Sú ideálne na rodinné výlety
do prírody či ako pochutina pri posedení s priateľmi.

Vysočina saláma

Inovecká saláma

TEPELNE OPRACOVANÉ /
NEOPRACOVANÉ VÝROBKY

Strážovská saláma

Nitran saláma

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Bravčové a hovädzie mäso, surová masť,
jedlá soľ max. 3,6 %, zmes korenia, farbivo: košenila, antioxidant: erythorban
sodný, konzervačná látka: dusitan sodný. Obsah tuku max. 50%. 100g výrobku
vyrobené z 118g mäsa. Minimálny obsah
čistej svalovej bielkoviny 13%.

Bravčové mäso 68%, hovädzie mäso
15%, jedlá soľ, chemická konzervačná
látka E250, stabilizátor E450, stimulátor
chutnosti E621, extrakty korenia, korenie, maltodextrín, farbivo E120, pitná
voda . Alergény: neobsahuje

Bravčové mäso 49%, hovädzie mäso
33%, bravčová slanina 16%, jedlá soľ,
chemická konzervačná látka E250, stabilizátory E450, E451, E452, antioxidant
E315, stimulátor chutnosti E621, extrakty korenia, korenie, hroznový cukor, modifikovaný škrob, emulgátor E471, E472c,
pitná voda. Alergény: neobsahuje.

Bravčové a hovädzie mäso, surová masť,
jedlá soľ max. 4,2 %, dextróza, zmes korenia, extrakty z červenej repy a červeného
vína, farbivo: košenila, antioxidant: erythorban sodný, extrakty korenia, nosič:
maltodextrín, štartovacia kultúra mikroorganizmov, konzervačná látka: dusitan sodný. Obsah tuku max. 50%. 100g
výrobku vyrobené z 130g mäsa.

Fraštacký plesnivec
Trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok
br. Výrez bez kosti 70%, brav. Chudé 1
tr. 25%, živočíšna bielkovina, dextróza,
sušený glukózový sirup, zmes prír. Korenín, zvýraznovač chuti E 621, regulátor
E575, farbivo E162, antioxidant E316,
extrakty korenín, farbivo E120, aróma,
Obsahuje: Môže obsahovať stopy sóje
a gluténu.

Malokarpatská saláma
Mäkký mäsový výrobok
Bravčové a hovädzie mäso, surová
masť, jedlá soľ max. 4,2 %, dextróza,
zmes korenia, extrakty z červenej repy
a červeného vína, farbivo: košenila, látka zvýrazňujúca chuť a vôňu: glutaman
sodný, extrakty korenia, štartovacia kultúra mikroorganizmov, konzervačná látka: dusitan sodný. Obsah tuku max. 50%.
100g výrobku vyrobené z 120g mäsa.

SK

Najpredávanejšia TOV

Vysoký podiel mäsa

Vysoký podiel mäsa

95 % masa

Vysoký podiel mäsa

Výrobok
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2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

21 dní od dátumu výroby

21 dní

21 dní

21 dní od dátumu výroby

30 dní

21 dní od dátumu výroby

53006 - 1 kg

143139 - 1 kg

143151 - 1 kg

535011 - 1 kg

213 - 1 kg

535021 - 1 kg

www.diamon.sk
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laniny, ktoré ponúkame, vyberáme z tých
najlepších kusov bôčika. Vyrábame ich overenými
postupmi výroby a tak je zaručená ich nezameniteľná
chuť a kvalita. Každá z našich slanín sa hodí či už na
chlieb, na gril, oheň alebo ako súčasť varenia.

SLANINY

Gazdovská slanina Diamon

Oravská slanina

Mangalica slanina

Gazdovská slanina s rascou

Tatranská slanina VB

Kráľovský bôčik VB

Údené solené mäsá a slaniny

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Údené solené mäsá a slaniny

Tepelne opracované solené mäso

Tepelne opracované solené mäso

98 % bravčový bok bez kosti, 4 % dusitanová soľ. Zmes

Bravčové mäso 56%, hovädzie mäso7%,
jedlá soľ, sójová bielkovina, chemická
konzervačná látka E250, stabilizátor
E451, antioxidant E315, stimulátor chutnosti E621, kukuričný škrob, extrakty
korenia, hroznový cukor, korenie, pitná
voda Alergény: Sójové bôby a výrobky
zo sójových bôbov.

Bravčová slanina s kožou (z mangalice),
jedlá soľ, konzervačná látka E 250.

Bravčový bok bez kosti 90%, jedlá soľ,
chemická konzervačná látka E250, antioxidant E316, stabilizátor E451, modifikovaný škrob E1422, maltodexrín,
zahusťovadlo E407, E417, farbivo E120,
zvýrazňovač chuti E621, pitná voda, rasca. Alergény: neobsahuje.

Bravčový bôčik s kožou 84%, voda, soľ,
stabilizátory [E451, E450, E452; E262],
želírujúce látky [E407a, E415, E425],
bravčové bielkoviny, modifikačný škrob,
bambusová vláknina, zvýrazňovač chuti
[E621], cukor, antioxidanty [E316, E301],
okyselujúci prostriedok [E508], sušený
hemoglobín, aróma údeného dymu,
arómy, hydrolyzát rastlinnej bielkoviny
(sója), konzervačná látka [E250]. Výrobok môže obsahovať: obilia obsahujúce
lepok, vajcia, mliečne bielkoviny, arašidy,
zeler, horčicu, semená sezamu.

Bravčový bôčik s kožou 84%, voda, soľ,
stabilizátory [E451, E450, E452; E262],
želírujúce látky [E407a, E415, E425],
bravčové bielkoviny, modifikačný škrob,
bambusová vláknina, zvýrazňovač chuti
[E621], cukor, antioxidanty [E316, E301],
okyselujúci prostriedok [E508], sušený
hemoglobín, aróma údeného dymu,
arómy, hydrolyzát rastlinnej bielkoviny
(sója), konzervačná látka [E250]. Výrobok môže obsahovať: obilia obsahujúce
lepok, vajcia, mliečne bielkoviny, arašidy,
zeler, horčicu, semená sezamu.

Bezgluténový výrobok
SK
2°C až 10°C
21 dní
122 - 3 kg
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Výrobok

Tradičný slovenský
výrobok

SK

SK

Výrobok

SK

Ideálna do kuchyne

Skvelá na pečenie
Výrobok

Výrobok

Vynikajúca mäsová
slanina

Typ oravskej slaniny

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

21 dní

21 dní

21 dní

28 dní

28 dní

144115 - 0,6 kg
144215 - 0,5 kg - VB

512 - 1 kg

163107 - 0,6 kg
163207 - 0,5 kg - VB

015515 - 0,45 kg

012265 - 0,35 kg
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aše údeniny vznikajú dôkladnou selekciou
tých najkvalitnejších častí karé, krkovičky i stehna
podľa tradičných receptúr výroby. Unikátne
postupy výroby zaručujú, že produkt si zachová
svoju nezameniteľnú vôňu a chuť. Produkty sú
ideálnym spestrením sviatočného stola.

ÚDENÉ SOLENÉ MÄSÁ

Údené koleno bez kosti

Údene koleno zadné
s kosťou

Údené rebro extra mäsité

Gazdovská údená krkovička
bez kosti

Gazdovské údené štiepané
stehno

Gazdovské údené kare
bez kosti

Tepelne opracované solené mäso

Solené údené mäso

Tepelne opracované solené mäso

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

100 g vyrobené zo 104 g bravčového
kolena. Zloženie: bravčové koleno, soľ,
zahusťovadlo E407, stabilizátory E450,
E452, glukóza, laktóza z mlieka, maltodextrín, hydrolyzát sójovej bielkoviny, antioxidant E301, zvýrazňovač chuti
E621, E635, regulátor kyslosti E262, konzervačná látka E250, výrobok môže obsahovať: obilie obsahujúce lepok, vajcia,
mliečne bielkoviny, arašidy, zeler, horčicu, semena sezamu.

Bravčové koleno s kosťou 98%, soľ, zahusťovadlo [E407], stabilizátory [E450,
E452,E262], maltodextrín, laktóza z mlieka, glukóza, hydrolyzát sójovej bielkoviny, antioxidant [E301], zvýrazňovač chuti
[E621,E635], konzervačná látka [E250].
Výrobok môže obsahovať: obilia obsahujúce lepok, vajcia, mliečne bielkoviny,
arašidy, zeler, horčicu, semená sezamu.

Bravčové rebierka, soľ, zahusťovadlo [E407], stabilizátory [E450, E452,
E262], maltodextrín, laktóza z mlieka,
glukóza, hydrolyzát sójovej bielkoviny,
antioxidant [E301], zvýrazňovače chuti
[E621,E635], konzervačná látka [E250].
Balené v ochrannej atmosfére. Výrobok
môže obsahovať: obilia obsahujúce lepok, vajcia, mliečne bielkoviny, arašidy,
zeler, horčicu, semená sezamu.

98 % bravčová krkovička bez kosti, 2 %
dusitanová Soliaca. Zmes.

98 % bravčové stehno bez kosti, 2 % dusitanová Soliaca. Zmes.

98 % bravčové karé bez kosti, 2 % dusitanová Soliaca. Zmes.

Údená delikatesa
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Skvelé na gril

Skvelé na gril

Údené na studenom
dyme tradičným
spôsobom

SK
Výrobok

Údené na studenom
dyme tradičným
spôsobom

SK
Výrobok

Údené na studenom
dyme tradičným
spôsobom

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

14 dní - voľné / 15 dní - VB

14 dní

14 dní

48 dní

48 dní

48 dní

017151 - 1 kg - voľné
017175 - 1 kg - VB

47104 - 1 kg

012520 - 1 kg

32 - 1 kg

33 - 1 kg

31 - 1 kg
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Údená krkovička s kosťou

Údené rolované plece voľné

Tepelne opracované solené mäso

Mäkký mäsový výrobok

Bravčová krkovička 73%, voda, soľ,
sójové bielkoviny, stabilizátory (E451i,
E452i), zahusťovadlo (E407), živočíšne
bielkoviny, glukóza, maltodextrín, zvýrazňovač chuti (E621), antioxidant (E316,
E301), regulátory kyslosti (E331, E262),
koreniny a extrakty korenín, arómy, konzervačná látka (E250). Výrobok môže
obsahovať stopové množstvo: gluténu,
vajec, bielkovín mlieka, orieškov, zeleru,
horčice, semien sezamu.
SK

Bravčové pliecko 83 %, voda, soľ, sójová
vláknina, kukuričný škrob, stabilizátory (E331, E327, E450, E451), glukózový
sirup, regulátory kyslosti (E262, E332),
zahusťovadlo E407a, zvýrazňovače chuti (E621, E631, E627), glukóza, laktóza,
antioxidanty (E301, E316), arómy, koreniny, aróma dymu, konzervačná látka
E250. Výrobok môže obsahovať stopové množstvo: gluténu, vajec, bielkovín
mlieka, arašidov, zeleru, horčice, semien
sezamu.

Tradičná sviatočná
údenina

Tradičná sviatočná
údenina

Výrobok

Údená krkovička bez kosti
Tepelne opracované solené mäso
Bravčova krkovička 73%, voda, soľ, stabilizátory [E451,E450,E262,E331,E327], sójová bielkovina, bravčové bielkoviny,
zahusťovadlá [E407, E415], rastlinná vláknina, regulátor kyslosti [E332], antioxidant [E301], glukóza, maltodextrín,
arómy, hydrolyzát sójovej bielkoviny, zvýrazňovače chuti [E621, E635], extrakt čierneho korenia, konzervačná látka
[E250]. Výrobok môže obsahovať: obilia obsahujúce lepok, vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou) , arašidy, zeler, horčicu, semená sezamu.

SK

Tradičná sviatočná
údenina

Výrobok

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

15 dní

48 dní

28 dní

47105 - 1 kg - VB

147107 - 1 kg
147207 - 1 kg - VB

000616, 000769 - 1 kg

Údené štiepané stehno

Údená lahôdka z karé
Mäkký mäsový výrobok
Bravčová sviečkovica 70 %, voda, soľ, sójová bielkovina, stabilizátory [E451, E450, E452], zahusťovadlá [E407a, E415], regulátor kyslosti [E262], zvýrazňovače chuti [E621,E635], pšeničná rastlinná vláknina, sacharóza, glukóza, maltodextrín,
bravčová bielkovina, antioxidanty [E316, E301], koreniny a extrakty korenín, konzervačná látka [E250]. Výrobok môže
obsahovať: vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou), arašidy, zeler, horčicu, semená sezámu.

Tradičná sviatočná
údenina
2°C až 10°C
28 dní
000611, 000777 - 1 kg
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Údené rolované stehno

Údené karé s kosťou

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Bravčové stehno 83 %, voda, soľ, sójová
vláknina, kukuričný škrob, stabilizátory (E331, E327, E450, E451), glukózový
sirup, regulátory kyslosti (E262, E332),
zahusťovadlo E407a, zvýrazňovače chuti (E621, E631, E627), glukóza, laktóza,
antioxidanty (E301, E316), arómy, koreniny, aróma dymu, konzervačná látka
E250. Výrobok môže obsahovať stopové množstvo: gluténu, vajec, bielkovín
mlieka, arašidov, zeleru, horčice, semien
sezamu. Vyrobené : PL

Bravčové stehno 83 %, voda, soľ, sójová
vláknina, kukuričný škrob, stabilizátory (E331, E327, E450, E451), glukózový
sirup, regulátory kyslosti (E262, E332),
zahusťovadlo E407a, zvýrazňovače chuti (E621, E631, E627), glukóza, laktóza,
antioxidanty (E301, E316), arómy, koreniny, aróma dymu, konzervačná látka
E250. Výrobok môže obsahovať stopové množstvo: gluténu, vajec, bielkovín
mlieka, arašidov, zeleru, horčice, semien
sezamu.

Bravčové kare 74%, voda, soľ, izolát
sójovej bielkoviny, vláknina, stabilizátor
(E451), zahusťovadlo (E407, E407a),
zvýrazňovač chuti (E621), cukry, antioxidant (E316), arómy, prírodné korenie,
konzervačná látka (E250). Výrobok môže
obsahovať stopové množstvo: gluténu,
vajec, bielkovín mlieka, orieškov, zeleru,
horčice, semien sezamu.

SK

Tradičná sviatočná
údenina

Tradičná sviatočná
údenina

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

48 dní

48 dní

48 dní

015115 - 1 kg
015114 - 1 kg - VB

147073 - 1 kg
147173 - 1 kg - VB

471030 - 1 kg
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Tradičná sviatočná
údenina
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aštéty sú na Slovensku čoraz obľúbenejšie
aj vďaka cestovaniu a spoznávaniu nových
kultúr, hlavne Francúzska. Recepty prepožičané
z francúzskej kuchyne boli jemne modifikované
a upravené pre našu domácu kuchyňu. Základné
suroviny na paštéty sú: bravčové mäso prípadne
kuracie mäso, vnútornosti, hlavne pečeň. Chuť
našich paštét si zamilujete.

PAŠTÉTY

Kačacia paštéta 140g

Domáca pečeňová paštéta
140 g

Varený mäsový výrobok

Termosterizovaný mäsový výrobok

Pasterizovaný mäsový prípravok

Bravčová slanina 52 %, kačacia pečeň
30 %, ovar 9 %, kačacia masť 8 %,
kuchynsská soľ, zemiakový škrob, čierne
korenie, sušená cibuľa.

Bravčová slanina 28 %, bravčová pečienka 28 %, bravčové mäso 24 %, bravčový
vývar, živočíšny proteín, zahusťovadlo
E412, horčica, zeler, chemická konzervačná látka E250, hroznový cukor,
jedlá soľ, stimulátor chutnosti E621, antioxidant E315, cibuľa. Alergény: Horčica
a výrobky z horčice, Zeler a výrobky zo
zeleru.

Bravčová slanina 52 %, bravčová pečeň
26 %, bravčový mozog 4,5 %, stabilizátor
E1450, kyselina askorbová, koreniny,
extrakty korenia, voda, jedlá soľ.

Bravčová slanina 52 %, bravčová pečeň
26 %, pitná voda, stabilizátor E1450,
kyselina: kyselina askorbová, koreniny,
extrakty korenín, jedlá soľ.

TOP produkt
Výrobok

www.diamon.sk

Domáca pečeňová paštéta
190 g

Pasterizovaný mäsový prípravok

SK
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Domáca zabíjačková paštéta
240g

Tradičná
zabíjačková paštéta

SK
Výrobok

Kvalitná slovenská
paštéta

SK
Výrobok

Kvalitná slovenská
paštéta

0°C až 4°C

0°C až 4°C

0°C až 10°C

0°C až 4°C

60 dní

31 dní

730 / po otvorení do 24 hod.

60 dní

45041 - 140 g

145107 - 240 g

45009 - 190 g

45040 - 140 g

www.diamon.sk
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Pečeňová tehlička VB

Termosterizovaný mäsový výrobok

Termosterizovaný mäsový výrobok

Bravčová pečeň 46 %, bravčová slanina
46 %, jedlá soľ, chemická konzervačná
látka E250, stabilizátory E450, E451, antioxidant E301, E300, stimulátor chutnosti E621, E635, kukuričný škrob, ester
kyseliny E575, pitná voda. Alergény:
neobsahuje

Bravčové mäso 65%, pitná voda, bravčové kože, zemiakový škrob, stabilizátor
E450, E407, živočíšna bielkovina, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E316,
aróma, stimulátor / zvýrazňovač chuti
E621, prírodné koreniny, konzervačná
látka E250, jedlá soľ.

Bravčové mäso 65%, pitná voda, bravčové kože, zemiakový škrob, stabilizátor
E450, E407, živočíšna bielkovina, modifikovaný škrob E1422, antioxidant E316,
aróma, stimulátor / zvýrazňovač chuti
E621, prírodné koreniny, konzervačná
látka E250, jedlá soľ.

SK
Výrobok

Hydinová paštéta 300 g

Tradičná
slovenská konzerva

SK
Výrobok

Tradičná
slovenská konzerva

SK
Výrobok

0°C až 4°C

0°C až 10°C

0°C až 10°C

10 dní

730 / po otvorení do 24 hod.

730 / po otvorení do 24 hod.

145111 - 1 kg

45007 - 190 g

45008 - 420 g

Paštéta so šampiónmi 300 g

Varený mäsový výrobok

Varený mäsový výrobok

Varený mäsový výrobok

Kuracie a morčacie kožky, voda, bravčový tuk, bravčové kožky, bravčová pečeň,
bravčvové mäso mechanicky separované,
kuracia pečeň, krupica (z pšenice), soľ, sójová bielkovina, cibuľa, emulgátory [E471,
E472c], sójová vláknina, cukor, glukóza,
laktóza z mlieka, maltodextrín, mliečne
bielkoviny, stabilizátory [E451,E262], zvýrazňovače chuti [E621, E635], arómy, koreniny
a extrakty korenín (so zelerom), drožďový
extrakt, konzervačná látka [E250]. Nejedlé
črievko. Výrobok môže obsahovať: vajcia,
arašidy, zeler, horčicu, semená sezamu.

Hydinové suroviny 41% (morčacie a kuracie kožky, kuracia pečeň, morčacie mäso
mechanicky separované), voda, br. suroviny 20% (br. tuk, bravčové kožky, bravčová
pečeň), krupica (z pšenice), soľ, sójová bielkovina,cibuľa, emulgátory [E471, E472c],
sójová vláknina, cukor, glukóza, laktóza z
mlieka, maltodextrín, mliečne bielkoviny,
stabilizátory[E451, E331,E262], zvýrazňovač
chuti [E621], arómy, koreniny, drožďový
extrakt, konzervačná látka [E250]. Nejedlé
črievko.Výrobok môže obsahovať: vajcia,
arašidy, zeler, horčicu, semená sezamu.

Kuracie a morčacie kožky, voda, bravčový
tuk, br. kožky, bravčová pečeň, bravčové
mäso mechanicky separované, kuracia
pečeň, krupica (z pšenice), soľ, sójová bielkovina, cibuľa, emulgátory [E471, E472c],
sójová vláknina, cukor, glukóza, laktóza z
mlieka, maltodextrín, mliečne bielkoviny,
stabilizátory [E451, E262], zvýrazňovače
chuti [E621, E635], aróma, šampiňóny 0,2%,
koreniny a extrakty korenín (so zelerom),
drožďový extrakt, konzervačná látka [E250].
Nejedlé črievko. Výrobok môže obsahovať:
vajcia, arašidy, horčicu, semená sezamu.

Paradajková paštéta 300 g

Bravčové mäso vo vlastnej
šťave 420 g

Varený mäsový výrobok

Mäkký mäsový výrobok

Bravčový tuk, voda, bravčové kožky, bravčová pečeň, paradajkový pretlak 5%, kuracia pečeň,
morčacie mäso mechanicky separované, krupica (z pšenice), soľ, sójová bielkovina, cibuľa, emulgátory [E471, E472c], sójová vláknina, cukor, glukóza, laktóza (z mlieka), maltodextrín, mliečne
bielkoviny, stabilizátory[E451i, E331,E262], zvýrazňovač chuti [E621], arómy, koreniny, drožďový
extrakt, konzervačná látka [E250]. Nejedlé črievko. Výrobok môže obsahovať: vajcia, arašidy, zeler,
horčicu, semená sezamu.

Bravčové plece 94 %, bravčové kože 6 %,
kuchynská soľ.

SK

Hydinová paštéta
za skvelú cenu

Chutná paštéta
so šampiňónmi

TOP paštéta
v predajnosti

TOP slovenský
produkt

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

35 dní

35 dní

35 dní

35 dní

730 / po otvorení do 24 hod.

002660 - 300 g

002661 - 300 g

002662 - 300 g

017239 - 300 g

45022 - 300 g

Chutná paštéta
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Luncheon meat 420g

Mäkký mäsový výrobok

Kvalitná tehlička

Firemná paštéta 300 g

Luncheon meat 190g
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Š

iroká ponuka našich škvariek a mastí poteší
každého - či športového fanúšika pre sledovaní TV
alebo gurmána, ktorý miluje skvelo ochutené oškvarky
k pivu. Sortiment našich mastí sa hodí do každej
kuchyne.

MASŤ, NÁTIERKY A OŠKVARKY

Bravčová masť
Tepelne opracovaný mäsový
výrobok
Bravčová masť, nesolené.

Gazdovské oškvarky

Oškvarky k pivu 250 g

Oškvarky solené - voľné
domáce

Tepelne opracovaný mäsový
výrobok

Tepelne opracovaný mäsový
výrobok

Tepelne opracovaný mäsový
výrobok

Bravčové chrbtové oškvarky, soľ.

Bravčové chrbtové oškvarky 95%, soľ
3%, pažítka 1%, sacharóza, sušená zelenina, glutamát sodný E621. Výrobok
môže obsahovať STOPY : horčice, zeleru,
laktózy, vajec, mlieka, sóje a lepku.

Bravčové chrbtové oškvarky, soľ.

Oškvarková nátierka 250 g

Oškvarková nátierka 150 g

Tepelne opracovaný mäsový
výrobok

Tepelne opracovaný mäsový
výrobok

Bravčová masť 83%, bravčové chrbtové oškvarky 13%, soľ max. 3%, paprika
sladká, rasca, cesnak mletý, cibuľa mletá,
hydrolyzovaná rastlinná bielkovina HPV,
paprikový oleorezín. Lepkový hydrolyzát. Výrobok môže obsahovať STOPY :
horčice, zeleru, laktózy, vajec, mlieka,
sóje a lepku.

Bravčová masť 83%, bravčové chrbtové oškvarky 13%, soľ max. 3%, paprika
sladká, rasca, cesnak mletý, cibuľa mletá,
dextróza, hydrolyzovaná rastlinná bielkovina HPV, paprikový oleorezín. Lepkový hydrolyzát. Výrobok môže obsahovať
STOPY : horčice, zeleru, laktózy, vajec,
mlieka, sóje a lepku.

Originál
český výrobok
0°C až 15°C

Skvelé na posedenie

Vynikajúce
k sledovaniu TV

Tradičná chuť
a kvalita

Poctivá receptúra

Vhodné na turistiku

0°C až 15°C

0°C až 15°C

0°C až 15°C

2°C až 10°C

0°C až 15°C

6 mesiacov, po otvorení do 10 dní

6 mesiacov, po otvorení do 10 dní

6 mesiacov, po otvorení do 10 dní

6 mesiacov, po otvorení do 4 dní

6 mesiacov, po otvorení do 10 dní

911671 - 250 g
911687 - 2,5 kg

911681 - 250 g

42118 - 1 kg

911751 - 250 g

911664 - 150 g

6 mesiacov, po otvorení do 4 dní
911621 - 500 g
911601 - 1 kg
911591 - 9 kg
911611 - 15 kg
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oplnkový sortiment, mletého mäsa, syrov
či držiek , ktorý sa hodí na prípravu tradičných či
nových jedál. Ochutnajte napríklad naše držky,
vyrobené z teľacích predžalúdkov. Oceníte ich
snehobielu farbu a potom poctivú chuť držkovej
polievky či perkeltu.

OSTATNÉ

Bravčovo-hovädzí mäsový
prípravok 500 g

34

Bravčový mäsový prípravok
500 g

Eidam Family syr 45 %

Držky v aspiku 900 g

Držky krájané 900 g

Mäsový prípravok

Mäsový prípravok

Varený mäsový výrobok

Tepelne opracovaný výrobok

Varený mäsový výrobok

bravčové mäso 47%, voda, hovädzie mäso 9%, sójové
bielkoviny, zemiakový škrob, rastlinné vlákniny (pšeničný bezlepkový, mrkvový, zo skorocelu blškového),
soľ, bravčová bielkovina, regulátory kyslosti (citronany sodné a draselné), rastlinné extrakty, stabilizátory
(mliečnany sodné a draselné, octany sodné a draselné), antioxidanty (kyselina askorbová, askorbát sodný ), sušená cibuľa. Výrobok môže obsahovať: vajcia,
mliečne bielkoviny (s laktózou), arašidy, zeler, horčicu, semená sezamu. Percentuálny obsah tuku menej
ako 30%. Pomer kolagénu k živočíšnej bielkovine menej ako 18%. Spotrebujte po termickom spracovaní.

Bravčové mäso 55%, voda, sójové bielkoviny, zemiakový škrob, rastlinné vlákniny (pšeničný bezlepkový,
mrkvový, zo skorocelu blškového), soľ, bravčová bielkovina, regulátory kyslosti (citronany sodné a draselné), rastlinné extrakty, stabilizátory (mliečnany sodné
a draselné, octany sodné a draselné), antioxidanty
(kyselina askorbová, askorbát sodný), sušená cibuľa.
Výrobok môže obsahovať: vajcia, mliečne bielkoviny
(s laktózou), arašidy, zeler, horčicu, semená sezamu.
Percentuálny obsah tuku menej ako 30%. Pomer kolagénu k živočíšnej bielkovine menej ako 18%. Spotrebujte po termickom spracovaní.

Pasterizované mlieko, rastlinný tuk,
mliekárenské kultúry, syridlo, jedlá soľ,
stabilizátor E509, farbivo E160b, obsah
soli max. 2,5%.

Voda, hov. predžalúdky (nemenej ako 42 %), aspik
(soľ, br. želatína, zemiakový škrob, suš. zelenina: mrkva, zeler, cibuľa, pór, petržlenová vňať, paštrnák,
cesnak, koreniny a extrakty korenín (so zelerom),
zvýrazňovač chuti: glutaman sodný, E635 disodné
ribonukleotidy, cukor, maltodextrín, arómy, drožďový extrakt, hydrolyzát rastlinnej bielkoviny (sója),
regulátory kyslosti: citrónová kyselina, octová kyselina, citrát sodný, octany sodné, farbiva: amoniakový karamel, riboflavín, antioxidant: E316 erythorban
sodný, konzervačné látky: E211 benzoan sodný,
E202 sorban draselný). Výrobok môže obsahovať:
vajcia, mliečne bielkoviny (s laktózou), horčicu, arašidy, sezamové semienka.

Hovädzie predžalúdky, sójové bielkoviny, pšeničná vláknina, maltodextrín,
stabilizátor (E331iii), soľ, glukóza, antioxidanty (E316, E301, E300). Výrobok
môže obsahovať stopové množstvo:
gluténu, vajec, bielkovín mlieka (s laktózou), arašidov, zeleru, horčice, semien
sezamu.

Vynikajúca cena

Vynikajúca cena

82% mäsa

Skvelé na držkovú
polievku

Skvelé prané držky,
ideálne na polievku

0°C až 4°C

0°C až 4°C

2°C až 6°C

2°C až 8°C

0°C až 6°C

14 dní

14 dní

90dní

po otvorení do 48 hod.

30 dní

012527 - 500 g

012528 - 500 g

331045 - 3 kg

018790 - 900 g

014789 - 900 g
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Bravčové karé s kosťou
0°C až 4°C
23112 - 1 kg

Bravčové stehno bez kosti

Bravčové plece bez kosti

0°C až 4°C

0°C až 4°C

0°C až 4°C

23121 - 1 kg
231211 - 1 kg - 4D VB
231231 - 1 kg - KÚ VB

231223 - 1 kg

23187 - 1 kg
231871 - 1 kg - VB

Bravčový bôčik s kosťou

Bravčová krkovička bez kosti

0°C až 4°C

0°C až 4°C

231381 - 1 kg

23225 - 1 kg
232251 - 1 kg - VB

Bravčová pečeň

36

Bravčové karé bez kosti

Bravčová panenka

BRAVČOVÉ VÝSEKOVÉ MÄSO CHLADENÉ

Bravčová krkovička s kosťou

Bravčový výrez

Bravčový bôčik bez kosti

0°C až 4°C

0°C až 4°C

0°C až 4°C

0°C až 4°C

23124 - 1 kg
231241 - 1 kg - VB

23113 - 1 kg

234035 - 1 kg - 50 %
23404 - 1 kg - 60 %
234033 - 1 kg - 50 % - VB
234031 - 1 kg - 80 % - VB

294 - 1 kg

Bravčové srdce

Bravčové kolená

Bravčové nohy

0°C až 4°C

0°C až 4°C

0°C až 4°C

0°C až 4°C

83101 - 1 kg
831011 - 1 kg - VB

83104 - 1 kg
831041 - 1 kg - VB

23109 - 1 kg - predné
23110 - 1 kg - zadné
231091 - 1 kg - predné - VB
231101 - 1 kg - zadné - VB

23120 - 1 kg
231201 - 1 kg - VB
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Morčacie stehná

Kurča
2°C až 10°C

Morčacie krídla

Morčacie prsia

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

0062 - 1 kg

0162 - 1 kg - VB

0022 - 1 kg

30100 - 1 kg

CHLADENÁ a MRAZENÁ
HYDINA

Hus s drobkami (mrazené)
2°C až 10°C

Kuracie krídla

Kuracie štvrte

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

8090 - 1 kg

3070 - 1 kg
30701 - 1 kg - VB

3060 - 1 kg
30601 - 1 kg - VB

Vykostené kuracie stehná
bez kože
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Kuracie prsia

Vykostené kuracie stehná
s kožou

2°C až 10°C

2°C až 10°C

10371 - 1 kg
103711 - 1 kg - VB

12921 - 1 kg
129211 - 1 kg - VB

www.diamon.sk

226 - 1 kg

Kuracie časti (mrazené)

Kurča (mrazené)

Kačica s drobkami (mrazené)

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

30600 - 1 kg - stehná, štvrte
30700 - 1 kg - rezne
22360 - 1 kg - trupy
80900 - 1 kg - krídla

301 - 1 kg

227 - 1 kg
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Hovädzí krk bez kosti
2°C až 10°C
21317 - 1 kg
213171 - 1 kg - VB

Hovädzia sviečková

Hovädzia roštenka bez kosti

Hovädzie zadné - orech

Hovädzie zadné - vrchný šál

Hovädzie zadné - spodný šál

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

21323 - 1 kg
213231 - 1 kg - VB

21318 - 1 kg
213181 - 1 kg - VB

21303 - 1 kg
213035 - 1 kg - VB

505121 - 1 kg - VB

501121 - 1 kg - VB

509121 - 1 kg - VB

Teľacie zadné - spodný šál
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Hovädzie kližka

HOVÄDZIE VÝSEKOVÉ CHLADENÉ MÄSO

Teľacie zadné - orech

Teľacie zadné
- falošná sviečková

Hovädzie zadné - falošná
sviečková

Hovädzie rebrá

Hovädzie špikové kosti

2°C až 10°C

0°C až 4°C

0°C až 4°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

2°C až 10°C

60912 - 1 kg
609121 - 1 kg - VB

605121 - 1 kg

612121 - 1 kg

51212 - 1 kg
512121 - 1 kg - VB

21314 - 1 kg

216281 - 1 kg

www.diamon.sk

www.diamon.sk

41

Bravčové stehno bez kosti
231218 - 0,6 kg
231219 - 1 kg

Bravčové plece bez kosti
231228 - 0,6 kg
231229 - 1 kg

Bravčové karé bez kosti
231878 - 0,6 kg
231879 - 1 kg

Kuracie štvrte - trieda A
30608 - 0,6 kg
30609 - 1 kg

Kačacie stehná s kosťou
3288 - 0,6 kg

Bravčové karé s kosťou
231128 - 0,6 kg
231129 - 1 kg

Bravčová krkovička s kosťou
231138 - 0,6 kg
231139 - 1 kg

Bravčová panenka
231248 - 0,6 kg

Bravčový bôčik s kosťou
231388 - 0,6 kg
231389 - 1 kg

Bravčová krkovička bez kosti
232258 - 0,6 kg
232259 - 1 kg

Bravčový výrez 80 %
234032 - 1 kg

Kuracie krídla - trieda A

MÄSO V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE

80908 - 0,6 kg
80909 - 1 kg

Morčacie prsia
000352 - 0,6 kg
000353 - 1 kg

dostupné veľkoodberom
fyzická ochrana výrobku
predĺžená trvanlivosť
lepší vzhľad výrobku

Hovädie zadné
213229 - 0,6 kg
216229 - 1 kg

Hovädzí roštenec
213039 - 0,6 kg
216039 - 1 kg

Hovädzí krk
213179 - 0,6 kg
216179 - 1 kg

Morčacie kocky
152161 - 0,6 kg
152162 - 1 kg

vyššia flexibilita umiestnenia
vo vašej predajni
praktické a hygienické
pre konečného spotrebiteľa
zdravotná bezpečnosť
obalom, ktorý obmedzuje
rast baktérií a plesní

Hovädzia kližka
213189 - 0,6 kg
216189 - 1 kg
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Hovädzie rebrá
216149 - 1 kg
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Kuracie prsia - trieda A
30708 - 0,6 kg
30709 - 1 kg

Kačacie prsia bez kosti s kožou
3088 - 0,6 kg

0°C až 4°C
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Kontakt:
Distribučné centrum Poprad-Veľká, DIAMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53, 058 01 Poprad- Veľká
e-mail: diamon@diamon.sk
tel. odbyt: 052 787 81 11, 0902 928 011,
0902 928 012, 0902 928 014
fax: 052 787 81 01
facebook.com/DiamonSro

