


A minőségben hiszünk



Hol készülnek a steakjeink?

Ha összerakod az ősi Japán hagyományokat a NASA forradalmi 
kerámia technológiájával, megkapod a tökéletes modern 
sütőt: a Big Green Egg-et. Használd sütésre, főzésre, 
grillezésre. vagy füstölésre és nem fogod elhinni milyen 
kifinomult és különleges ízeket találsz. Hogyan született a 
név? Egyet találhatsz…



A Hereford marha, mint ahogy neve 
is mutatja, az Egyesült Királyságbeli 
H e r e f o r d s h ir e  g r ó f s á g b a n 
kitenyésztett húsfajta szarvasmarha. 
Az európai szarvasmarhák csoportjába 
tartozik. Ez az angol marha jó minőségű 
steaket ad nekünk, ismertetőjele (és 
védjegye) a fehér fej.

• Tomahawk (Csontos ribeye):
3.700 Ft / 100 g

Marha Tomahawk steak
ír Hereford marhából



• Ausztrália
• Fajtiszta Wagyu
• Fűvel és gabonával táplált
• 8-9+-os márványozottság

Az 1824-ben alapított Australian Agricultural Company (AACo) 
Ausztrália legnagyobb szarvasmarha és marhahús termelője, valamint 
Ausztrália legrégebbi, folyamatosan működő vállalata. Ma az AACo 
mintegy 6,4 millió hektárnyi földet foglal magában Queenslandben, 
és az Északi területeken. Ez Ausztrália szárazföldi tömegének 
nagyjából 1%-nak felel meg. Az AACo gabonával táplált marha és 
Wagyu marhahús előállítására specializálódott. A nagyvállalat a 
Darling Downs-on keresztül értékesíti a legjobb Wagyu termékeit. 
A híres Darling Downs íz abból származik, hogy természetes füves 
területeken nevelkednek a marhák és legalább 330 napig speciális 
táplálékot biztosítanak számukra, ezzel is elősegítve étkezési 
élményünk ízének és gyengédségének fokozását.

• Hátszín: 12.000 Ft / 100 g

Wagyu
Ausztrál marhából





• Ausztrália
• Fajtiszta Wagyu
• Gabonával táplált
• 8-9+-os márványozottság

Tapasztalja meg a világ legjobb ízét. Exkluzív zászlóshajó termékünk 
extrán márványozott, finom, szájban olvadó ízérzetet biztosít, amely soha 
nem okoz csalódást.

Ausztália, Új-Dél-Wales
Fajta: Fajtatiszta Wagyu
Hormonfokozóktól mentes: Igen
Halal: Igen
EU-akkreditált: Igen

A Jack’s Creek büszke arra, hogy egy családi tulajdonban lévő és 
működtetett ausztrál vállalkozás, amit az Írországból 1852-ben emigrált 
Warmoll család vezet. 1991-ben a már meglévő Black Angus tartományuk 
mellé beszerezték az első Tajima Wagyu marhákat Japánból, Hyogo (Hjógó) 
prefektúrából. Ezzel ők lettek az első ausztrál vállalat, amely Wagyu 
marhát tartott, tenyésztett, feldolgozott és forgalmazott is. Ma a Jack’s 
Creek világviszonylatban is a legjobb prémium marhahús termelők közé 
tartozik. Büszke arra, hogy kétszer egymás után a világ legjobb steak 
farmjának választották, valamint 2017-ben a „Világ legjobb bélszín 
steak” címet is kiérdemelte. A vállalat jelenleg gabonával táplált Wagyu 
és Black Angus termékeket dolgoz fel és forgalmaz. 

• Ribeye: 13.000 Ft / 100 g
• Bélszín: 16.000 Ft / 100 g

Wagyu
500 napos Grain Fed fajtiszta Wagyu



• Ausztrália
• Fajtiszta Wagyu
• Gabonával táplált
• 8-9+-os márványozottság

A mai 2GR márka Gina Rinehart és lánya, Gina 
Rinehart kezdőbetűit jelöli. A cég az Új-
Dél-Walesi és Queenslendi Fullblood Wagyu 
(Tisztavérű Wagyu) állománya, jelenleg 
összesen több mint 8000 fős, ami az egyik 
legnagyobb tisztavérű Wagyu állomány 
Ausztráliában. A 2GR Fullblood Wagyu 
marhahús márka kiváló minőségű termékei 
legnagyobb részét Ázsiába exportálja. 

• Ribeye: 15.600 Ft / 100 g

Wagyu
2GR Wagyu



A Wagyu szó szerint „japán tehenet” 
jelent. A Nice To Meat Wagyu nemzetközileg 
is híres prémium minőségéről, erősen 
márványos szerkezetéről és különleges 
ízéről. Amerika és Ausztrália is kiváló 
minőségű Wagyut állít elő, de a japán 
Wagyuval nem tudnak versenyezni sem 
márványozottságot illetően, sem zsír- és 
hústextúrában, sem pedig ízben. A Nice 
to Meat japán Wagyu kizárólag 100%-ban 
tiszta fajta japán fekete szarvasmarhából 
származik, amely Japánban született 
és nevelkedett. A Nice to Meat számára 
gondosan kiválasztott szarvasmarhák 
Gunma prefektúra gyönyörű vidékén 
élnek Tokiótól északnyugatra. Gondosan 
előkészített táplálékon, forrásvízen és 
tiszta levegőn nevelik őket. 

• Japán
• Fajtiszta Wagyu
• Speciálisan összeállított

vegyes étrend
• A5 márványozottság

Wagyu
Japán marhából

A Japán Wagyu minőségét a 
hús kiválasztásának szigorú 
ellenőrzése garantálja, és csak 
a Japán Húsosztályozó Szövetség 
A3, A4 és A5 szabványának 
megfelelő hús az elfogadott. A 
japán Wagyu minősége valójában 
olyan magas, hogy eltér az USDA 
(USA) és az MSA (Ausztrália) által 
használt márványozási skálától. 
A legmagasabb márványozási 
besorolás például Ausztráliában 
a 9+, de ez Japánban nagyjából 
csak hatnak felel meg. Egy átlagos 
japán gazdálkodó, mindössze 
harmincnégy szarvasmarhát 
tart, ezért mindegyikre képes 
egyéni figyelmet fordítani. A 
Japán Wagyu szarvasmarhának 
saját étrendje van, amelyet 
gondosan és a részletekre való 
odafigyeléssel állítanak össze. 
Utolsó húsz hónapjuk során 
speciális étrendet kapnak, amely 
kivételes márványozottságot 
eredményez a húsban.

• Ribeye: 22.000 Ft / 100 g
• Bélszín: 25.000 Ft / 100 g



A minőséget garantáljuk




