АСОРТИМЕНТ
М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ORGANIC FARMING PRODUCT – національний виробник
мармурової яловичини з чорного ангуса.
«У нас є мрія, аби українці смакували справжні
стейки з мармурової яловичини найвищого ґатунку,
виробленими в Україні відповідно до світових
стандартів» – з такою думкою ми почали розвивати цей
напрямок м’ясного тваринництва на Черкащині.
Після 10 років невпинної роботи, нарощування
виробничої бази, реалізації на практиці передового
досвіду зарубіжних партнерів компанії вдалось
створити виробництво високоякісної мармурової
яловичини світового рівня.

100% натуральність,
висока якість та
неперевершений смак –
незмінні характеристики
продукції O.F.P.

ПОВНИЙ ЦИКЛ
ВИРОБНИЦТВА
Переконані, що кожен етап у досягненні
найкращих результатів однаково
важливий. Тому в компанії створено
повний цикл виробництва стейків: від
ферми до ресторану. На кожному етапі
здійснюється контроль, починаючи
з генетичного відбору худоби і
завершуючи правильним визріванням
м’яса та логістикою ферментованих
стейків до покупців. Ми переконані, що
наші споживачі отримують найкраще
м’ясо.

ВЛАСНІ
ФЕРМИ
Наразі Органік Фармінг Продукт має
найбільше в Україні поголів’я спеціальної
м’ясної породи – чорний ангус. На
власних високотехнологічних фермах
вирощують 1400 голів маточного стада
та понад 600 биків – на відгодівлі. А в
результаті – це 30 тонн стейкового м’яса
щороку.

ВИКЛЮЧНО
М’ЯСНА ПОРОДА
Для нашого виробництва ми обрали
спеціальну м’ясну породу абердин-ангус,
відому в усьому світі своєю унікальною
здатністю утворювати мармурове м’ясо.
У порівнянні з іншими породами ВРХ,
абердин-ангуси найкраще відкладають
жир у м’язах, що надає м’ясу особливу
соковитість і ніжність.

БЕЗПЕКА
ПРОДУКЦІЇ
Іноді кажуть, що м’ясо, зокрема
яловичина, – це “бомба повільної дії”,
адже ризик зараження людини пагубними
мікроорганізмами надзвичайно високий при
вживанні не повністю прожареного продукту.
Тому ми пильнуємо аби на всіх етапах
формувалася якість м’яса. Худоба вирощуємо
під пильним наглядом ветеринарів,
контролюємо стан здоров’я та надаємо
необхідний догляд, щоб виключити будь-яку
можливість зараження. Все м’ясо обов’язково
сертифікуємо і супроводжуємо документами,
що засвідчують його безпечність.

ОБОВ’ЯЗКОВА
ФЕРМЕНТАЦІЯ
Після розробки м’ясо обов’язково
розміщуємо у спеціальні холодильні камери
для подальшої ферментації, вологої чи сухої.
Як раз під час визрівання розкриваються
особливі властивості мармурової
яловичини. М’ясо стає більш ніжним і
соковитим, а також набуває інтенсивного
неперевершеного аромату.

ДОТРИМАННЯ
СТАНДАРТІВ
Окрім генетично закладених властивостей,
формуванню мармуровості сприяє
правильне утримання худоби,
збалансований раціон та дотримання
стандартів ферментації м’ясних відрубів.
Тому правила нашого виробництва
незмінні: 18-24 місяці – максимальний
термін вирощування бичків, 150-200
днів – зернова відгодівля та ферментація
м’яса протягом 21-30 днів у спеціальних
холодильних камерах.

Original Farming Product — натуральне українське м’ясо з власних
фермерських господарств.
Ми використовуємо лише власну сировину і не шукаємо інших джерел, адже
знаємо, що в Україні якісного м’яса не знайти.
Продукція Original Farming Product — це, в першу чергу, безпечне м’ясо, яке
вирощувалось під пильним ветеринарним наглядом та пройшло всі етапи
контролю. Також це неперевершений смак та м’яка структура, що досягається
завдяки чистоти генетики, правильному зерновому відкорму та дотримання
загальноприйнятих стандартів ферментації.

Стейкові відруби ORIGINAL FARMING PRODUCT
Вид

Країна
походження

Тип
визрівання

Стан

Фасування

Рібай на
кістці

Україна

Вологе

охолоджений

Відруб
2 кг - 3 кг

Рібай без
кістки

Україна

Вологе

охолоджений

Відруб
2 кг - 3 кг

Тібоун

Україна

Сухе

охолоджений

Відруб
7 кг - 9 кг

Стейки ORIGINAL FARMING PRODUCT
Вид

Країна
Тип
походження визрівання

Стан

Фасування

Рібай

Україна

Вологе

охолоджений

Порційні стейки
600 гр

Оссобуко

Україна

Сухе

охолоджений

Порційні стейки
450 гр – 550 гр

Портерхаус

Україна

Вологе

охолоджений

Порційні стейки
600 гр - 800 гр

Тібоун

Україна

Вологе

охолоджений

Порційні стейки
550 гр - 650 гр

Інше м’ясо яловичини ORIGINAL FARMING PRODUCT
Вид

Країна
походження

Стан

Фасування

М’ясне ребро

Україна

охолоджене

1.5 кг - 2 кг

Грудинка

Україна

охолоджене

1.5 кг - 3 кг

Окіст

Україна

охолоджене

2кг - 3 кг

Пашина

Україна

охолоджене

1,5 кг - 3 кг

Лопатка

Україна

охолоджене

2 кг - 3 кг

Ошийок

Україна

охолоджене

2 кг - 3 кг

Гомілка без кістки

Україна

охолоджене

1.5 кг - 2 кг

Prime Farming Product – світові традиції та неповторна якість
м’яса з Іспанії
В межах нашої іспанської лінійки від Prime Farming Product ми
пропонуємо найкращі відруби мармурової яловичини від популярного
в Європі та світі іспанського виробника м’яса COVAP. Наша компанія є
єдиним офіційним представником та дистриб’ютором COVAP в Україні.

Стейкові відруби PRIME FARMING PRODUCT
Вид

Вирізка /
Tenderloin

Антрекот /
Rib-Eye

Філей /
Striploin

Країна
Тип
походження визрівання

Іспанія

Вологе

Стан

Фасування

заморожене

Відруб
1.4 кг – 3 кг

Відруб
8 кг – 15 кг
Іспанія

Вологе

заморожене

Порційні стейки
650 гр – 1.1 кг
Відруб
4.5 кг – 6 кг

Іспанія

Вологе

заморожене
Порційний стейк
450 гр – 550 гр

+38 050 313 73 06
www.ofp.com.ua

