KYSUCKÁ QUALITA s.r.o. je v České republice exkluzivním distributorem
všech produktů zemědělského družstva Čierné – Svrčinovec

KYSUCKÁ QUALITA s.r.o.
Erbenova 783/29,
703 00 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 26854023,
mobil: +420 733 671 671
email: obchod@kysuckaqualita.cz
www.kysuckaqualita.cz

Chovatel/Chovateľ
Roľnícke družstvo Čierne-Svrčinovec
Horná 1632, Čadca 022 01, Slovenská republika
www.druzstvocs.sk

Chovatel/Chovateľ
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KYSUCKÉ KUŘE PŠENIČNÉ
KYSUCKÉ KURČA PŠENIČNÉ

KYSUCKÉ KUŘE KUKUŘIČNÉ
KYSUCKÉ KURČA KUKURIČNÉ

Hmotnost v kg:
Hmotnosť v kg:

Hmotnost v kg:
Hmotnosť v kg:

Zmrazeno dne:
Zmrazené dňa:

Minimální trvanlivost do:
Minimálna trvanlivosť do:

CZ: Skladujte při teplotě minimálně -18 °C a nižší. Po rozmrazení nezmrazujte. Určeno
k tepelnému opracování. Třída jakosti A, hluboce zmrazené.
SK: Skladujte pri teplote -18 °C alebo nižšej. Po rozmrazení znovu
nezmrazovať. Určené na tepelné opracovanie. Trieda kvality A,
hlbokozmrazené.
Chlazeno vzduchem/Chladené vzduchom
Uchování u spotřebitele, chladnička, 24 hodin
Uchovávanie u spotrebiteľa, chladnička, 24 hodín
-6 °C (*) 1 měsíc/1 mesiac
-12 °C (**) 3 měsíce/3 mesiace
-18 °C (**) viz minimální trvanlivost/
viď minimálna trvanlivosť

PREMIUM PRODUCT

Zmrazeno dne:
Zmrazené dňa:

Minimální trvanlivost do:
Minimálna trvanlivosť do:

CZ: Skladujte při teplotě minimálně -18 °C a nižší. Po rozmrazení nezmrazujte. Určeno
k tepelnému opracování. Třída jakosti A, hluboce zmrazené.
SK: Skladujte pri teplote -18 °C alebo nižšej. Po rozmrazení znovu
nezmrazovať. Určené na tepelné opracovanie. Trieda kvality A,
hlbokozmrazené.
Chlazeno vzduchem/Chladené vzduchom
Uchování u spotřebitele, chladnička, 24 hodin
Uchovávanie u spotrebiteľa, chladnička, 24 hodín
-6 °C (*) 1 měsíc/1 mesiac
-12 °C (**) 3 měsíce/3 mesiace
-18 °C (**) viz minimální trvanlivost/
viď minimálna trvanlivosť

EXCLUSIVE PRODUCT

Společnost KYSUCKÁ QUALITA s.r.o. je v České republice exkluzivním
distributorem produktů zemědělského družstva Čierne – Svrčinovec.
Nyní naleznete v nabídce tohoto výrobce chlazená a mražená kuřata
nejvyšší kvality. Nabídka bude postupně rozšiřovaná o produkty
z hovězího, telecího, jehněčího a vepřového masa. V nejbližší době
bude nabídka rozšířena o tradiční výrobky z ovčího mléka. Veškerá
produkce probíhá pod přísným dozorem a je zárukou vysoké kvality
všech současných a budoucích výrobků prodávaných pod exkluzivní
značkou KQ, která je symbolem regionálně produkované potraviny.
Kuřata jsou nabízena v kvalitě PREMIUM a EXCLUSIVE. Maso kuřat se
liší energetickými hodnotami, strukturou masa, obsahem tuků a soli.
Rozdílu je dosaženo používáním různých druhů krmiva při chovu
kuřat, který trvá minimálně 38 dnů.
Kuřata PREMIUM – klasický výkrm kuřat je postaven na základním
krmivu na pšeničné bázi s použitím kvalitních krmiv dovážených
z České republiky. Tento typ chovu byl převzat po původním družstvu. Kuře PREMIUM představuje kvalitní dietní maso s výraznou
chutí, které bylo dosaženo vhodnými podmínkami chovu. Jedná se
zejména o snížení množství chovaných kuřat na 17 kuřat/m2 a používání přírodní vody z vlastního horského zdroje.
Kuřata EXCLUSIVE – speciální výkrm je postaven na krmivu na pšeničné bázi obohacené o kukuřici. V případě chovu těchto kuřat je
hustota kuřat snížena na 14 kuřat/m2. Kuřata jsou krmena minimálně
43 dnů. Díky použitému krmivu má maso výraznou strukturu s nezaměnitelnou barvou, nabízející pro konečného spotřebitele originální
chuť „domácího kuřete“.
Tepelná úprava – vlivem chovu a použitému krmivu nedochází při
tepelném zpracování k výraznému objemovému úbytku masa.
KYSUCKÁ QUALITA s.r.o. je v České republice exkluzivním distributorem
všech produktů zemědělského družstva Čierné – Svrčinovec

