Názov výrobku
Bravčové mäso
Karé s kosťou
Krkovička s k.
Krk bez kosti
Plece bez kostí a kože
Stehno upravené na rezne
Bravčová sviečková - panenka
Bok s kosťou
Bravčová hlava s lalokom
Bravčová hlava bez laloku
Bravčové koleno predné
Bravčové koleno zadné
Bravčový výrez chudý
Bravčová polovička
Prasiatko na pečenie
Porcované prasiatko - tácka*
* tácka - krkovička, karé, bôčik, plece,stehno
Bravčové vnútornosti
Bravčová pečeň
Bravčový jazyk, srdce
Bravčové obličky, slezina, pľúca
Bravčový mozog
Paprčky
Kože bravčové
Bravčové kosti
Krížne kosti
Br. rebrá zrezané
Hovädzie mäso (mladý dobytok - býk)
Hov.predné s k.+ hruď + rebro
Hovädzí močing
Hov. predné b.k. plece
Hovädzie zadné b.k. (stehno)
Hovädzia predná štvrť
Hovädzia zadná štvrť
Hov. kompenzovaná štvrť
Hov. roštenka k.u.
Hov. sviečková k.u.
Hov. sviečková - falošná
Hov. výrez
Hovädz. predné s k. rošt., krk, bok
Hovädzia slabina
Hovädzí krk
Teľacie mäso
Teľací močing

Teľacie plece
Teľacie stehno
Hovädzie mäso /kravské/
Hov.predné, hruď, rebro, bok, roštěnec, krk
Hovädzí močing
Hovädzie plece
Hovädzie stehno
Hovädzia roštenka
Hovädzia sviečková/falošná
Hovädzí výrez
Hovädzie vnútornosti
Hovädzia pečeň
Hovädzie srdce
Hovädzí jazyk
Hovädzie obličky, slezina
Býčie žľazy
Hovädzí chvost
Hovädzie držky
Kosti špikové riedke harfy
Mäkké mäsové výrobky
Farmárske párky
Furmanská saláma
Špekačky
Párky obyčajné
Párky oravské
Párky bratislavské
Ipeľská klobása
Bravčová klobása
Cesnaková saláma
Šunková saláma
Kľačiansky kabanos
Liptovská saláma
Jemnozrnná saláma
Papriková saláma
Turistická saláma
Fraštacký nárez
Kľačianska saláma
Šunkáčik
Oravské párky
Tepelne opracované údené solené mäsá
Údené kosti
Údené rebrá zrezané
Údené koleno zadné s kosťou
Údené koleno predné
Údené karé bez kosti

Údený krk bez kosti
Údená šunka b.k.
Údené rolované plece
Údený hovädzí jazyk
Údené vykostené koleno
Údená šunka bez kosti
Údené rolované plece
Údené karé bez kosti
Údená slanina s kožou
Oravská slanina
Slanina bez kože
Pečený mäsový výrobok
Pečený mäsový výrobok
Pečená sekaná
Tepelne opracované solené mäsá

Živočíšne tuky
Bravčová masť
Sádlo
Ostatné
Bravčové oškvarky celé
Bravčové oškvarky mleté
Huspeninový balíček
Varené mäsové výrobky
Šunka dusená - okrúhla
Šunka dusená - hranatá
Jaternice biele
Krvavničky
Tlačenka svetlá
Bôčiková nátierka
Pečeňová nátierka
Lalok paprikový
Zabíjačková kaša
Služby
Porážka - služba - prasnica
Porážka - prasnica
Porážka - prasiatko
Porážka - výkrmové
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