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Kedves Partnerünk!

A Szomor Gazdaság létrehozásakor – az 1990-es évek elején – az a gondolat vezetett bennünket, hogy olyan gazdálkodást 
folytassunk, amely messzemenően fi gyelembe veszi a természeti értékek védelmét. Így szembementünk azzal az 
elterjedt vélekedéssel, hogy a természetes viszonyok megőrzése szöges ellentétben áll a gazdasági érdekekkel. 
Mi viszont abból indultunk ki, hogy a Kiskunság e területeit az ember már évezredek óta hasznosította saját javára, 
anélkül hogy  károsította volna a környezetet. Következésképp nem a gazdálkodás maga jelent veszélyt, hanem annak 
az utóbbi időben meghonosított iparszerű formája, a mértéktelen kemizálással és a gépesítéssel.

A Szomor Gazdaságban – a nemzeti parkokkal együttműködve – a ritka haszonállatfajták szinte vadon tartásával érjük 
el a természeti értékek fennmaradását. A génmegőrzést is szolgáló, a pusztai legelőkön csaknem egész évben szabadon 
kószáló magyar szürke marha, bivaly  és mangalica sertés révén olyan húskészítményeket kínálunk, amelyek nem 
tartalmaznak vegyszermaradványokat és egyéb káros anyagokat.

Amikor Ön megrendeli, megízleli a Nemzeti Parki Termék és Hungarikum védjegyes élelmiszereinket, amelyeket 
hagyományos, kézműves módon készítünk, közvetve a természetes és az ember alkotta világ közötti egyensúly 
fenntartásához is hozzájárul. Támogatja azt az immár negyedszázados törekvésünket, hogy a vegyszermentes, 
értékőrző gazdálkodás révén háborítatlanságot nyújtsunk az itt költő és átvonuló  madarak tömegeinek, valamint 
megannyi kisebb-nagyobb másféle állatnak.

A megbízhatóság a védjegyünk. Valljuk, hogy nem hibázhatunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a vevő bizalma egyszer 
sem játszható el. Amit a termékleírásban feltüntetünk, ahhoz kétség sem férhet. A Szomor Gazdaságban minden 
nyomon követhetően, abból és úgy készül, ahogyan a tanúsítványok állítják. E szemléletnek és gyakorlatnak 
köszönhető, hogy már több országban szolgáljuk ki a legigényesebb vevőket. Ezért merem az Ön fi gyelmébe is ajánlani 
a kiadványban szereplő termékeinket.

                                                                                                                                

                  Szomor Dezső
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Kiskunság i  Nemzet i  Park ,  Apa j -pusz ta
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APAJ-PUSZTA
KISKUNSÁGI NEMZETI PARK

Régi magyar háziállatfajták legeltetése védett természeti 
területeken. Ez jellemzi leginkább a Szomor Gazdaságot. 
Ezek olyan nemzeti parki legelők, ahol vegyszert és 
műtrágyát soha nem használtak. A puszták egyedi 
élővilágának kialakulásához, az ősgyepek fenntartásához 
a háziállatok is hozzájárultak.

A fűfélék mellett számos gyógy- és fűszernövényt is 
legelnek az állatok, mint például a kamilla, a kakukkfű és 
a cickafark. E növények jellegzetes aromái is beépülnek az 
itt élő állatok húsába, ezért is olyan különleges élmény 
azok fogyasztása.

20 ÉVE
A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN

Csörgő kakascímer  (Rhinanthus minor) Közönséges tarkakoronafürt (Securigera varia)
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Kamil la  (Matricaria recuti ta) Szik i  kerep  (Lotus  tenuis ) Kakukkfű (Thymus sp.)

Pozsgás zsázsa (Lepidium cartilagineum)

Pusztai cickafark (Achillea setacea)

Len  (Linum sp.)
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KOVÁCS TAMÁS
SZALÁMIMESTER

Elkötelezett vagyok amellett, hogy csak egészséges ételek kerüljenek ki a 
Szomor Húsüzemből. Fontos számomra, hogy a nálunk feldogozott állatok 
természetvédelmi területen, egészségesen élnek. A hús feldolgozásánál is a 
természetes ízeket tartjuk lényegesnek, termékeink túlnyomó részében 
semmiféle adalékot nem használunk (csak pác-só egyes termékeknél). A Szomor 
Húsüzemben tiszta hússal dolgozunk, és ez látszik a termékeink minőségén is. 

A feladatom azért is különleges, mert nem tudok még egy helyet az országban, 
ahol színtiszta szürkemarha-húst használnának.
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Összetétele:
magyar szürkemarha hús, 
sertésszalonna,
tengeri só,
csemegepaprika,
bors,
kömény,
fokhagyma.
 
Mérete: 43–47  cm
Tömege: 58–65 dkg 

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg
 
Tartósítószer-mentes 

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
sertésszalonna,
tengeri só,
csemege- és csípős paprika,
bors,
kömény,
fokhagyma.
 
Mérete: 43–47  cm
Tömege: 58–65 dkg 

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg
 
Tartósítószer-mentes 

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
sertésszalonna,
pác-só,
fűszerek.
 
Mérete: 43–47  cm
Tömege: 58–65 dkg 

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg
 

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica
SZALÁMI

csemege
ZÜRKEMARHA-S SZALÁMI

csípős
ZÜRKEMARHA-S SZALÁMI

fokhagymás
ZÜRKEMARHA-S
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100%-os 100%-os SERTÉSMENTES

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
szürkemarha-zsiradék,
tengeri só,
csemegepaprika,
bors,
kömény,
fokhagyma.
 
Mérete: 43–47  cm
Tömege: 58–65 dkg 

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg
 
Tartósítószer-mentes 

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
liba- vagy kacsazsiradék,
tengeri só,
csemegepaprika,
bors,
kömény,
fokhagyma.

Mérete: 43–47  cm
Tömege: 58–65 dkg 

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg
 
Tartósítószer-mentes 

csemege
Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
szürkemarha-zsiradék,
tengeri só,
csemege- és csípős paprika,
bors,
kömény,
fokhagyma.

Mérete: 43–47  cm
Tömege: 58–65 dkg 

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg
 
Tartósítószer-mentes 

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
liba- vagy kacsazsiradék,
tengeri só,
csemege- és csípős paprika,
bors,
kömény,
fokhagyma.

Mérete: 43–47  cm
Tömege: 58–65 dkg 

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg
 
Tartósítószer-mentes 

csípős

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
liba- vagy kacsazsiradék,
pác-só,
fűszerek,
porcukor.

Mérete: 23–28 cm
Tömege: 45–50 dkg

nemespenész-bevonattal

M
an

ga
lic

a
Bi

va
ly

Sz
ür

ke
m

ar
ha

SZALÁMI
csemege
ZÜRKEMARHA-S SZALÁMI

csípős
ZÜRKEMARHA-S SZALÁMIZÜRKEMARHA-S
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nemespenész-bevonattal

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
sertésszalonna,
pác-só,
fűszerek,
porcukor.

Mérete: 23–28 cm
Tömege: 45–50 dkg

nemespenész-bevonattal

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
sertésszalonna,
pác-só,
porcukor.

Mérete:23–28 cm
Tömege: 45–50 dkg

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica
SZALÁMI

csemege
ZÜRKEMARHA-S

SZALÁMI
fűszermentes
ZÜRKEMARHA-S
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NEMESPENÉSZES ÉRLELŐ
A szürkemarha-szaláminak még különlegesebb aromát ad a rajta képződő 
nemespenész. Ez a fehér réteg egyedi ízeket ad a szaláminak és szabályozza 
a termék vízháztartását. A nemespenész-réteg nem engedi át a fényt, így 
lelassítja a szalámi avasodását.
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NEMESPENÉSZES ÉRLELŐ

A nemespenész spontán penészedési folyamatban telepszik meg a szalámi-
rudakon. Ehhez megfelelő hőmérsékletre, páratartalomra és mikroklímára 
van szükség. A nemespenészes szalámi érlelési ideje 3–5 hónap.
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Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
mangalicaszalonna,
szürkemarha-zsiradék,
tengeri só,
csemegepaprika,
bors,
fokhagyma,
kömény.

Mérete: 23–28 cm
Tömege: 30–35 dkg

Tartósítószer-mentes 

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
mangalicaszalonna,
szürkemarha-zsiradék,
tengeri só,
csemege- és csípős paprika,
bors,
fokhagyma,
kömény.

Mérete: 23–28 cm
Tömege: 30–35 dkg
 
Tartósítószer-mentes 

M
an

ga
lic

a
Bi

va
ly

Sz
ür

ke
m

ar
ha

KOLBÁSZ
csemege
ZÜRKEMARHA-S KOLBÁSZ

csípős
ZÜRKEMARHA-S
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Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
sertésszalonna,
tengeri só,
csemegepaprika,
fokhagyma,
bors,
kömény,
szerecsendió.

Mérete: 15–20 cm
Tömege: 20–30 dkg

Tartósítószer-mentes 

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
sertésszalonna,
tengeri só,
csípős paprika,
fokhagyma,
bors,
kömény,
szerecsendió.

Mérete: 15–20 cm
Tömege: 20–30 dkg

Tartósítószer-mentes 

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica
SNACKKOLBÁSZ

csemege
ZÜRKEMARHA-S SNACKKOLBÁSZ

csípős
ZÜRKEMARHA-S
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Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
igény szerint sertésszalonna vagy 
szürkemarha-zsiradék,
tengeri só,
csemegepaprika,
fűszerek.

Mérete, tömege: 
igény szerint változó

Tartósítószer-mentes 

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
igény szerint sertésszalonna 
vagy szürkemarha-zsiradék,
tengeri só,
fűszerek.

Mérete, tömege: 
igény szerint változó

Tartósítószer-mentes 

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica

GRILLKOLBÁSZ
paprikás
ZÜRKEMARHA-S GRILLKOLBÁSZ

fehér
ZÜRKEMARHA-S
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Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
mangalicaszalonna ,
víz,
pác-só,
fűszerek.

Mérete: 13–15 cm
Tömege: 22–28 dkg
 

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
mangalicaszalonna,
víz,
tengeri só,
fűszerek.

Mérete: 13–15 cm
Tömege: 22–28 dkg

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
mangalicaszalonna,
víz,
pác-só,
chilipaprika-pehely,
fűszerek.

Mérete: 13–15 cm
Tömege: 22–28 dkg

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica
PÁRIZSIZÜRKEMARHA-S PÁRIZSI

paleo
ZÜRKEMARHA-S PÁRIZSI

chilis
ZÜRKEMARHA-S
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Összetétele:
magyar szürkemarha máj,
mangalicaszalonna, 
magyar szürkemarha belsőség,
magyar szürkemarha hús,
vöröshagyma,
pác-só,
bors,
majoránna.

Mérete: 15 cm
Tömege: 18–23 dkg

Összetétele:
magyar szürkemarha máj,
mangalicaszalonna,
magyar szürkemarha belsőség,
magyar szürkemarha hús,
vöröshagyma,
tengeri só,
bors,
majoránna.

Mérete: 15 cm
Tömege: 18–23 dkg

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
mangalicaszalonna,
víz,
pác-só,
tengeri só,
fűszerek.

Mérete: 20–25 cm
Tömege: változó

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
mangalicaszalonna,
víz,
tengeri só,
fűszerek.

Mérete: 20–25 cm
Tömege: változó

Tartósítószer-mentes

M
an

ga
lic

a
Bi

va
ly

Sz
ür

ke
m

ar
ha

KENŐMÁJAS
paleo
ZÜRKEMARHA-SKENŐMÁJASZÜRKEMARHA-S

VIRSLI
paleo
ZÜRKEMARHA-SVIRSLIZÜRKEMARHA-S
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Az érlelt, pácolt fehérpecsenyét és combot hosszú érlelési és füstölési 
idővel, egyedi fűszerezéssel készítjük. A hús hetekig a páclében érik, 
majd füstöljük. A hús ezek után kerül az érlelőbe, ahol 2–4 hónapig 
levegőn szárítjuk. Fél év is eltelik, mire a termék elkészül, és a 
különleges ízvilág kialakul.
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Összetétele:
magyar szürkemarha comb,
pác-só,
tengeri só,
porcukor.

Mérete: változó
Tömege: változó

Összetétele:
magyar szürkemarha fehérpecsenye,
pác-só,
tengeri só,
porcukor.

Mérete: változó
Tömege: változó

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica
COMB

hagyományosan pácolt, érlelt
ZÜRKEMARHA-SFÜSTÖLT FEHÉRPECSENYE

hagyományosan pácolt, érlelt
ZÜRKEMARHA-SFÜSTÖLT
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SZÜRKEMARHA-ROSTÉLYOS
A sous vide egy konyhatechnológiai eljárás – azt jelenti vákuum alatt. Az ételt 
főzőtasakba tesszük, és vákuummal légmentesen lezárjuk, majd vízfürdőben, 
alacsony hőmérsékleten, lassan hőkezeljük. Ezzel az eljárással a hús szerkezete 
megváltozik, sokkal zamatosabb és puhább lesz, az otthoni sütési idő pedig 
néhány percre rövidül. Sous vide eljárással szürkemarha-rostélyost készítünk, 
a húst csak borssal fűszerezzük.

SOUS VIDE
26
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Összetétele:
magyar szürkemarha 
és bivalyzsír.

Tartósítószer-mentes

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica

STEAKZSÍRZÜRKEMARHA-S
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SOUS VIDE

Összetétele:
magyar szürkemarha rostélyos,
tengeri só,
fűszerek.

Mérete: változó
Tömege: változó

Tartósítószer-mentes

M
an

ga
lic

a
Bi

va
ly

Sz
ür

ke
m

ar
ha

ZÜRKEMARHAS
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DÖMSÖDI SZÜRKEMARHA-FEHÉRPECSENYE

A szürkemarha-fehérpecsenyéhez az állat legértékesebb, legszebb részeit 
használjuk fel. A húst fűszerezzük, majd páclében érleljük, a folyamat 
végén pedig levegőn szárítjuk. Ez akár 4–8 hétig is tarthat. Ezzel az eljárással 
a szürkemarha-fehérpecsenye jellegzetesen karakteres ízű lesz, és hosszan 
eltarthatóvá válik.
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DÖMSÖDI SZÜRKEMARHA-FEHÉRPECSENYE

Összetétele:
magyar szürkemarha fehérpecsenye,
pác-só,
tengeri só,
fűszerek.

Tömege: változó

M
an

ga
lic

a
Bi

va
ly

Sz
ür

ke
m

ar
ha

ZÜRKEMARHAS
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SZOMOR GAZDASÁG
100%-os 100%-os

Összetétele:
bivalyhús, 
sertésszalonna,
tengeri só,
csemegepaprika,
bors,
kömény,
fokhagyma.

Mérete: 43–47 cm
Tömege: 58–65 dkg

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
bivalyhús,
sertésszalonna,
tengeri só,
csemege- és csípős paprika,
bors,
kömény,
fokhagyma.

Mérete: 43–47 cm
Tömege: 58–65 dkg

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
bivalyhús,
sertésszalonna,
pác-só,
fűszerek. 

Mérete: 43–47 cm
Tömege: 58–65 dkg

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg

Összetétele:
bivalyhús,
bivalyzsiradék,
tengeri só,
csemegepaprika,
bors,
fokhagyma,
kömény.

Mérete: 43–47 cm
Tömege: 58–65 dkg

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
bivalyhús,
bivalyzsiradék,
tengeri só,
csemege- és 
csípős paprika,
bors,
fokhagyma,
kömény.

Mérete: 43–47 cm
Tömege: 58–65 dkg

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg

Tartósítószer-mentes

SZALÁMI
csemege
IVALYB SZALÁMI

csípős
IVALYB SZALÁMI

fokhagymás
IVALYB SZALÁMI

csemege
IVALYB SZALÁMI

csípős
IVALYB
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BIVALY TERMÉKEK

Összetétele:
bivalyhús,
bivalyzsiradék,
tengeri só,
csemege- és 
csípős paprika,
bors,
fokhagyma,
kömény.

Mérete: 43–47 cm
Tömege: 58–65 dkg

Felezett:
Mérete: 25–28 cm
Tömege: 28–35 dkg

Tartósítószer-mentes

IVALYKENŐMÁJASB

Összetétele:
bivalyhús,
sertésszalonna,
pác-só,
fűszerek,
porcukor.

Mérete: 23–28 cm
Tömege: 45–50 dkg

Összetétele:
bivalyhús,
sertésszalonna,
pác-só,
porcukor.

Mérete: 23–28 cm
Tömege: 45–50 dkg

Összetétele:
bivalymáj,
mangalicaszalonna,
bivalybelsőségek,
bivalyhús,
pác-só,
vöröshagyma,
bors,
szerecsendió,
szegfűbors.

Mérete: 15 cm
Tömege: 18–23 dkg

Összetétele:
bivalymáj,
mangalicaszalonna,
bivalybelsőségek,
bivalyhús,
tengeri só,
vöröshagyma,
bors,
szerecsendió,
szegfűbors.

Mérete: 15 cm
Tömege: 18–23 dkg

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
szürkemarha- és bivalyzsír.

Mennyisége: igény szerint változó

Tartósítószer-mentes

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica

SZALÁMI SZALÁMI
nemespenész-bevonattal
IVALYB

csemege

SZALÁMI
nemespenész-bevonattal
IVALYB

fűszermentes

KENŐMÁJAS
paleo
IVALYB

STEAKZSÍRIVALY-B
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BIVALYSZALÁMI-ÉRLELŐ
A bivalyszalámi gyártástechnológiája nem tér el a szürkemarha-szalámiétól, 
viszont a hús karakteréből adódóan, mégis különleges egyedi ízvilága van a 
terméknek.
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BIVALYSZALÁMI-ÉRLELŐ

A bivaly erőteljes felépítésű állat, így a húsa is más szerkezetű. 
A bivalyhúsból is ugyanolyan technológiával és fűszerezéssel állítjuk elő 
a szalámit, mint a szürke marhából.
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MANGALICASZALONNA-ÉRLELŐ
A szalonnát olyan régi, hagyományos eljárással készítjük, amit Magyarországon jelenleg csak a Szomor Húsüzem 
használ. A mangalicából készült termékek érlelése rendkívül kényes feladat. Mivel a szalonnában sok a telítetlen 
zsírsav, nagyon alacsony az olvadáspontja. A zsírok már 15 °C fölött folyékonnyá válnak, ezért a termékeket 
folyamatosan hűteni kell. A mangalicaszalonnát 4 hétig pácoljuk, majd akár egy évig is érleljük.
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A mangalicasonkát a régi tradícióknak megfelelően egészben hagyjuk. 
Sonkáink egyedi fűszerezéssel készülnek, azokat levegőn szárítjuk, érési 
idejük akár három év is lehet.

MANGALICASONKA-ÉRLELŐ
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Összetétele:
mangalicahús,
magyar szürkemarha hús,
szalonna,
tengeri só,
csemegepaprika,
fokhagyma,
bors,
kömény.

Mérete: 11–15 cm
Tömege: 22–25 dkg

Tartósítószer-mentes 

Összetétele:
mangalicamáj,
mangalicaszalonna,
mangalicabelsőségek,
magyar szürkemarha máj, 
mangalicahús,
mangalicabőr, 
vöröshagyma,
pác-só,
fehérbors,
szerecsendió,
szegfűbors.

Mérete: 15 cm
Tömege: 18–23 dkg

Összetétele:
mangalicahús,
szalonna,
tengeri só,
fűszerek.

Mérete: változó
Tömege: változó

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
mangalicahús,
szalonna,
tengeri só,
csemegepaprika,
fűszerek. 

Mérete: változó
Tömege: változó

Tartósítószer-mentes
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KENŐMÁJASANGALICA-M KOLBÁSZ
csemege
ANGALICAM

GRILLKOLBÁSZ
majorannás
ANGALICA-M GRILLKOLBÁSZ

paprikás
ANGALICA-M
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KOLBÁSZ

GRILLKOLBÁSZ
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FÜSTÖLT CSÁSZÁRSZALONNA SZÍVSONKA PARASZTSONKA

FÜSTÖLT FEHÉRSZALONNA

FÜSTÖLT TOKASZALONNA

Összetétele:
mangalica-császárszalonna,
tengeri só,
fűszerek.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
mangalicasonka,
tengeri só,
fűszerek.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
mangalicasonka,
tengeri só,
fűszerek.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
mangalica-tokaszalonna,
tengeri só,
fűszerek.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
mangalica-fehérszalonna,
tengeri só,
fűszerek.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica
ANGALICAM ANGALICAM ANGALICAM

ANGALICAM
ANGALICAM
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FÜSTÖLÉS NÉLKÜLI
 MANGALICA TERMÉKEK

CSÁSZÁRSZALONNA HASAALJA SZALONNA FEHÉRSZALONNA

SPECIÁLIS ÉRLELÉSŰ SONKA

Összetétele:
mangalica-hasaaljaszalonna,
tengeri só,
fűszerek.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

PARASZTSONKA
hátsó

Összetétele:
mangalica-császárszalonna,
tengeri só,
fűszerek.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
mangalicaszalonna,
tengeri só,
fűszerek.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
mangalicasonka,
tengeri só,
fűszerek.
Hosszú ideig érlelt.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
mangalicasonka,
tengeri só,
fűszerek.

Mennyisége: változó 

Tartósítószer-mentes

M
an

ga
lic

a
Bi

va
ly

Sz
ür

ke
m

ar
ha

ANGALICAM ANGALICAM ANGALICAM

ANGALICAM

ANGALICAM
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FEHÉRSZALONNA
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ÚJ TERMÉKÜNK

ABÁLTSZALONNA
Hagyományos technológiával, mangalicából készül.
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ha ANGALICAM
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ABÁLTSZALONNA

ÚJ TERMÉK!
SZALÁMIKRÉM

Összetétele:
csemege 
szürkemarha-szalámi
(magyar szürkemarha hús, 
sertésszalonna, tengeri só, 
csemegepaprika, bors, 
kömény, fokhagyma),
főtt tojás, étolaj,
mustár, torma. 

Mérete: 10–15 cm
Tömege: 15–20 dkg

Tartósítószer-mentes

Teljes egészében szürkemarha- és bivalyszalámiból 
készül, a szalámik ízvilágát hordozza. A hozzáadott 
természetes anyagok teszik lágyabbá és könnyen 
kenhetővé. Szendvicsek készítéséhez ajánljuk.

csemege csípős nemes

Összetétele:
csípős
szürkemarha-szalámi
(magyar szürkemarha hús, 
sertésszalonna, tengeri só, 
csemege- és csípős paprika, 
bors, kömény, fokhagyma),
főtt tojás, étolaj,
mustár, torma. 

Mérete: 10–15 cm
Tömege: 15–20 dkg

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
csemege 
szürkemarha-szalámi 
nemespenész-bevonattal
(magyar szürkemarha hús, 
sertésszalonna, pác-só, 
fűszerek, porcukor),
főtt tojás, étolaj,
mustár, torma. 

Mérete: 10–15 cm
Tömege: 15–20 dkg

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica

ANGALICA

ZALÁMIKRÉMS ZALÁMIKRÉMS ZALÁMIKRÉMS
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KONYHAKÉSZ 
TERMÉKEK                                                                                                      

Összetétele:
bivalyhús,
vöröshagyma,
mangalicazsír,
csemegepaprika,
fűszerek.

Mérete:
15–20 cm
Tömege: 
22–26 dkg vagy 45–58 dkg

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
magyar szürkemarha hús,
vöröshagyma,
mangalicazsír,
csemegepaprika,
fűszerek.

Mérete:
15–20 cm
Tömege: 
22–26 dkg vagy 45–58 dkg

Tartósítószer-mentes

Összetétele:
magyar szürkemarha pacal,
vöröshagyma,
mangalicazsír,
csemegepaprika,
fűszerek.

Mérete:
15–20 cm
Tömege: 
22–26 dkg vagy 45–58 dkg

Tartósítószer-mentes

10 PERCEN BELÜL 
TÁLALHATÓ
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PÖRKÖLTIVALYB PÖRKÖLTZÜRKEMARHA-S PACAL-PÖRKÖLTZÜRKEMARHAS
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ÚJ TERMÉK! TEPERTŐKRÉM

Összetétele:
mangalica-bőröstepertő,
tojásossaláta alap: 
főtt tojás (60%),
növényi olaj,
(finomított napraforgóolaj),
mustár,
(ivóvíz, ételecet, mustármag, 
cukor, étkezési só, fűszerek),
cukor,
étkezési só,
étkezési sav (citromsav),
hagyma,
fehérbors,
pirospaprika,
kömény,
fokhagymakrém,
só.

Mérete: 10–15 cm
Tömege: 15–20 dkg

Összetétele:
mangalica-bőrősszalonna, 
mangalicahús, 
tengeri só, 
fokhagyma, 
csemegepaprika, 
fűszerek

Mérete: 10–15cm 
Tömege:15–20 dkg
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ABÁLTSZALONNA-KRÉM
ANGALICAM ANGALICAM

RAKOTT POFAZÜRKEMARHAS
Összetétele:
magyar szürkemarha fej, 
fűszerek

Mérete: változó 
Tömege: változó

tartósítószer-mentes
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TEPERTŐKRÉM

ÉRLELT SZÜRKEMARHA-HÚSOK
Ezeket a nemes szürkemarha-húsokat legalább 3, de akár 10 héten keresztül 
szárazon érleljük, ellenőrzött körülmények között. Ezen idő alatt különleges 
érési folyamatok mennek végbe a húsban, melyek hatással vannak a húsok 
ízére, állományára.

Szürkem
arha

Bivaly
M

angalica
T-BONE STEAKZÜRKEMARHAS BÉLSZÍNZÜRKEMARHA-S

COMBZÜRKEMARHA-S

ROSTÉLYOS ZÜRKEMARHA-S

HÁTSZÍNZÜRKEMARHA-S
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SZOMOR HÚSÜZEM DÖMSÖD
PRÉMIUM TERMÉKEK

SZÜRKEMARHA

1.           2.           3.            4.             5.  

19.              20.              21.              22.              23.                 24.                   25.                   26.                          27.                           28.

6.            7.                          8.                           9.                              

13.

14.

15.

16.

17.

18.

31. 32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

29.

30.

10.
11.                   12.
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B I V A L Y

MANGALICA

1.                2.               3.              4.               5.                                   6.                                  7.

8.                             9.                               10.

5.         6.

9.          10.

12.       13.

14.              16.                             17.

11.                15.

4.

8.

7.

1.                   2.                3.                  

11.                 

PRÉMIUM TERMÉKEK SZOMOR HÚSÜZEM
Szürkem

arha
Bivaly

M
angalica
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SZOMOR GAZDASÁG F603 

NYITVATARTÁS:  

MINTABOLT LEHEL CSARNOK (LEHEL PIAC) 1132 BUDAPEST, VÁCI ÚT 48.

LEHEL CSARNOK MINTABOLT
Budapesten, a XIII. kerületi Lehel Csarnokban (a „Lehel piacon”) nyitottuk meg első  
mintaboltunkat. A Szomor Gazdaság termékeinek legszélesebb választéka itt kapható. 
Összesen 60 féle terméket forgalmazunk. Egyedi megrendeléseket is teljesítünk.

7:30–18:00
7:00–18:00
7:00–18:00
7:00–18:00
7:00–18:00
7:00–14:00
7:30–13:00

Hétfő:   
Kedd:   
Szerda:   
Csütörtök:  
Péntek:   
Szombat:   
Vasárnap: 

+36-70-324-7010
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ER
ED

ETVÉD
ELEM

     SM
S: + 36-30-469-1425

ENAR-SZÁM
A Szomor Húsüzem minden szürkemarha-termékén megtalálható 

egy telefonszám, amely a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők 
Egyesületének nyilvántartási rendszerével köti össze a vásárlót.

Küldje el SMS-ben a terméken található ENAR-számot 
(ez a szarvasmarhák egyedi azonosítását szolgáló tízjegyű szám) 

a megadott telefonszámra, és a válaszból meggyőződhet arról, hogy 
valóban magyar szürke marhából készült terméket vásárol.

Azt is megtudhatja, ki volt az állat tenyésztője, mikor született, 
mikor vágták le és hol dolgozták fel.

3212480585
Eredeti „magyar szürkemarha hús”

SZOMORHU 1074

EREDETVÉDELEM
ENAR KÓD + SMS SMS: + 36-30-469-1425

LEHEL CSARNOK (LEHEL PIAC) 1132 BUDAPEST, VÁCI ÚT 48.

LEHEL CSARNOK MINTABOLT
Budapesten, a XIII. kerületi Lehel Csarnokban (a „Lehel piacon”) nyitottuk meg első  
mintaboltunkat. A Szomor Gazdaság termékeinek legszélesebb választéka itt kapható. 
Összesen 60 féle terméket forgalmazunk. Egyedi megrendeléseket is teljesítünk.
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TERMÉK ÖSSZESÍTŐSZÜRKEMARHA

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Szürkemarha-szalámi – csemege

Szürkemarha-szalámi – csemege – felezett

Szürkemarha-szalámi – csípős

Szürkemarha-szalámi – csípős – felezett

Szürkemarha-szalámi – fokhagymás 

Szürkemarha-szalámi – fokhagymás – felezett

100%-os szürkemarha-szalámi – csemege

100%-os szürkemarha-szalámi – csemege – felezett

100%-os szürkemarha-szalámi – csípős

100%-os szürkemarha-szalámi – csípős – felezett

„Sertésmentes” szürkemarha-szalámi – csemege

„Sertésmentes” szürkemarha-szalámi – csemege – felezett

„Sertésmentes” szürkemarha-szalámi – csípős

„Sertésmentes” szürkemarha-szalámi – csípős – felezett

Szürkemarha-szalámi – csemege – nemespenész-bevonattal

Szürkemarha-szalámi – fűszermentes – nemespenész-bevonattal

„Sertésmentes” szürkemarha-szalámi – nemespenész-bevonattal

Szürkemarha-kolbász – csemege

Szürkemarha-kolbász – csípős

Szürkemarha-snackkolbász – csemege

Szürkemarha-snackkolbász – csípős

Szürkemarha-grillkolbász – paprikás

Szürkemarha-grillkolbász – fehér

Szürkemarha-virsli

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, tengeri só, csemegepaprika, bors, kömény, fokhagyma

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, tengeri só, csemegepaprika, bors, kömény, fokhagyma

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, tengeri só, csemege-csípős paprika, bors, kömény, fokhagyma

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, tengeri só, csemege-csípős paprika, bors, kömény, fokhagyma

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, pác-só, fűszerek

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, pác-só, fűszerek

magyar szürkemarha hús, szürkemarha-zsiradék, tengeri só, csemegepaprika, bors, fokhagyma, kömény

magyar szürkemarha hús, szürkemarha-zsiradék, tengeri só, csemegepaprika, bors, fokhagyma, kömény

magyar szürkemarha hús, szürkemarha-zsiradék, tengeri só, csemege- és csípős paprika, bors, fokhagyma, kömény

magyar szürkemarha hús, szürkemarha-zsiradék, tengeri só, csemege- és csípős paprika, bors, fokhagyma, kömény

magyar szürkemarha hús, liba- vagy kacsazsiradék, tengeri só, csemegepaprika, bors, kömény, foghagyma

magyar szürkemarha hús, liba- vagy kacsazsiradék, tengeri só, csemegepaprika, bors, kömény, foghagyma

magyar szürkemarha hús, liba- vagy kacsazsiradék, tengeri só, csemege- és csípős paprika, bors, kömény, foghagyma

magyar szürkemarha hús, liba- vagy kacsazsiradék, tengeri só, csemege- és csípős paprika, bors, kömény, foghagyma

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, pác-só, fűszerek, porcukor

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, pác-só, porcukor

magyar szürkemarha.hús, liba- v. kacsazsiradék, pác-só, fűszerek, porcukor

magyar szürkemarha hús, mangalicaszalonna, szürkemarha-zsiradék, tengeri só, csemegepaprika, bors, fokhagyma, kömény

magyar szürkemarha hús, mangalicaszalonna, szürkemarha-zsiradék, tengeri só, csemege- és csípős paprika, bors, fokhagyma, kömény

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, tengeri só, csemegepaprika, fokhagyma, bors, kömény, szerecsendió

magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, tengeri só, csemege- és csípős paprika, fokhagyma, bors, kömény, szerecsendió

magyar szürkemarha hús, igény szerint szalonna vagy szürkemarha-zsiradék, tengeri só, csemegepaprika, fűszerek

magyar szürkemarha hús, igény szerint szalonna vagy szürkemarha-zsiradék, tengeri só, fűszerek

magyar szürkemarha hús, mangalicaszalonna, víz, tengeri só, fűszerek, pác-só

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

23–28 cm

23–28 cm

23–28 cm

23–28 cm

23–28 cm

15–20 cm

15–20 cm

43–47 cm

43–47 cm

20–25 cm

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

45–50 dkg

45–50 dkg

45–50 dkg

30–35 dkg

30–35 dkg

20–30 dkg

20–30 dkg

58–65 dkg

58–65 dkg

változó

Ø

Ø

Ø

Ø

pác-só

pác-só

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø 

Ø 

pác-só 

pác-só

pác-só

Ø 

Ø 

Ø 

Ø

Ø

Ø 

pác-só

           TERMÉK NEVE                                                                                 TERMÉK ÖSSZETÉTELE                                                                           MÉRETE     TÖMEGE  TARTÓSÍTÓSZER   TERMÉK CSOMAGOLVA
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           TERMÉK NEVE                                                                                 TERMÉK ÖSSZETÉTELE                                                                           MÉRETE     TÖMEGE  TARTÓSÍTÓSZER   TERMÉK CSOMAGOLVA

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

20–25 cm

15 cm

15 cm

10–15 cm

10–15 cm

10–15 cm

13–15 cm

13–15 cm

13–15 cm

15–20 cm

15–20 cm

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

18–23 dkg

18–23 dkg

15–20 dkg

15–20 dkg

15–20 dkg

22–28 dkg

22–28 dkg

22–28 dkg

22–26 dkg vagy
45–58 dkg

22–26 dkg vagy 
45–58 dkg

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

Ø

pác-só

Ø

Ø

Ø

pác-só

pác-só

pác-só

Ø

Ø

Ø

pác-só

Ø

Ø

Ø

pác-só

pác-só

pác-só

pác-só

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Szürkemarha-virsli – paleo

Szürkemarha-kenőmájas

Szürkemarha-kenőmájas – paleo

Szalámikrém – csípős

Szalámikrém – csemege

Szalámikrém  – nemes

Szürkemarha-párizsi

Szürkemarha-párizsi – chilis

Szürkemarha-párizsi  – paleo

Szürkemarhapacal-pörkölt

Szürkemarha-pörkölt

Dömsödi szürkemarha-comb – hagyományosan pácolt, érlelt, füstölt

Szürkemarha sous vide

Rakott pofa szürkemarhából 

Szürkemarha-steakzsír

Dömsödi szürkemarha-fehérpecsenye – hagyományosan pácolt, 
érlelt, füstölt, sózott

Dömsödi szürkemarha-fehérpecsenye – hagyományosan pácolt, 
érlelt, füstölt, sózott –szeletelt

Dömsödi szürkemarha-comb – hagyományosan pácolt, érlelt, 
füstölt

Dömsödi szürkemarha-fehérpecsenye – hagyományosan pácolt, 
levegőn szárított, füstölés nélkül, fűszeres

Szürkemarha-bélszín – szárazon érlelt

Szürkemarha-hátszín – szárazon érlelt

T-bone steak szürke marhából – szárazon érlelt

Szürkemarha-rostélyos – szárazon érlelt

Szürkemarha-comb – szárazon érlelt

magyar szürkemarha hús, mangalicaszalonna, víz, tengeri só, fűszerek

magyar szürkemarha máj, mangalicaszalonna, magyar szürkemarha belsőség, magyar szürkemarha hús, vöröshagyma, pác-só, bors, majoránna

magyar szürkemarha máj, mangalicaszalonna, magyar szürkemarha belsőség, magyar szürkemarha hús, vöröshagyma, tengeri só, bors, majoránna

csípős szürkemarha-szalámi (magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, tengeri só, csemege- és csípős paprika, bors, kömény, fokhagyma), főtt 
tojás, étolaj, mustár, torma

csemege szürkemarha-szalámi (magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, tengeri só, csemegepaprika, bors, kömény, fokhagyma), főtt tojás, 
étolaj, mustár, torma

csemege szürkemarha-szalámi nemespenész-bevonattal (magyar szürkemarha hús, sertésszalonna, pác-só, fűszerek, porcukor), főtt tojás, 
étolaj, mustár, torma

magyar szürkemarha hús, mangalicaszalonna, víz, pác-só, fűszerek

magyar szürkemarha hús, mangalicaszalonna, víz, pác-só, chilipaprika-pehely, fűszerek

magyar szürkemarha hús, mangalica-szalonna, víz, tengeri só, fűszerek

magyar szürkemarha pacal, vöröshagyma, mangalicazsír, csemegepaprika, fűszerek (konyhakész, csak melegítést igényel, 10 percen belül tálalható)

magyar szürkemarha hús, vöröshagyma, mangalicazsír, csemegepaprika, fűszerek (konyhakész, csak melegítést igényel, 10 percen belül tálalható)

magyar szürkemarha comb, pác-só és tengeri só, porcukor

magyar szürkemarha rostélyos, tengeri só, fűszerek

magyar szürkemarha fej, fűszerek

magyar szürkemarha és bivalyzsír

magyar szürkemarha fehérpecsenye, pác-só, tengeri só, porcukor

magyar szürkemarha fehérpecsenye, pác-só, tengeri só, porcukor

magyar szürkemarha comb, pác-só és tengeri só, porcukor

magyar szürkemarha fehérpecsenye, pác-só, tengeri só, fűszerek

érlelt szürkemarha-bélszín

érlelt szürkemarha-hátszín

érlelt szürkemarha T-bone steak

érlelt szürkemarha-rostélyos

érlelt szürkemarha-comb

PRÉMIUM TERMÉKEK/ SZOMOR HÚSÜZEM SZÜRKEMARHA
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           TERMÉK NEVE                                                                                 TERMÉK ÖSSZETÉTELE                                                                           MÉRETE     TÖMEGE  TARTÓSÍTÓSZER   TERMÉK CSOMAGOLVA

TERMÉK ÖSSZESÍTŐBIVALY

bivalyhús, sertésszalonna, tengeri só, csemegepaprika, bors, kömény, fokhagyma

bivalyhús, sertésszalonna, tengeri só, csemegepaprika, bors, kömény, fokhagyma

bivalyhús, sertésszalonna, tengeri só, csemege-és csípős paprika, bors, kömény, fokhagyma

bivalyhús, sertésszalonna, tengeri só, csemege- és csípős paprika, bors, kömény, fokhagyma

bivalyhús, sertésszalonna, pác-só, fűszerek

bivalyhús, sertésszalonna, pác-só, fűszerek

bivalyhús, bivalyzsiradék, tengeri só, csemegepaprika, bors, fokhagyma, kömény

bivalyhús, bivalyzsiradék, tengeri só, csemegepaprika, bors, fokhagyma, kömény

bivalyhús, bivalyzsiradék, tengeri só, csemege- és csípős paprika, bors, fokhagyma, kömény

bivalyhús, bivalyzsiradék, tengeri só, csemege- és csípős paprika, bors, fokhagyma, kömény

bivalyhús, sertésszalonna, pác-só, fűszerek, porcukor

bivalyhús, sertésszalonna, pác-só, porcukor

bivalymáj, mangalicaszalonna, bivalybelsőségek, bivalyhús, pác-só, vöröshagyma, bors, szerecsendió, szegfűbors 

bivalymáj, mangalicaszalonna, bivalybelsőségek, bivalyhús, tengeri só, vöröshagyma, bors, szerecsendió, szegfűbors

bivalyhús, vöröshagyma, mangalicazsír, csemegepaprika, fűszerek (konyhakész, csak melegítést igényel, 10 percen belül tálalható)

szürkemarha- és bivalyzsír

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

43–47 cm

25–28 cm

23–28 cm

23–28 cm

15 cm

15 cm

15–20 cm

igény 
szerint 
változó

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

58–65 dkg

28–35 dkg

45–50 dkg

45–50 dkg

18–23 dkg

18–23 dkg

22–26 dkg vagy
45–58 dkg

igény 
szerint 
változó

Ø

Ø

Ø

Ø

pác-só

pác-só

Ø

Ø

Ø

Ø

pác-só

pác-só

pác-só

Ø

Ø

Ø

Bivalyszalámi – csemege

Bivalyszalámi – csemege – felezett

Bivalyszalámi – csípős

Bivalyszalámi – csípős – felezett

Bivalyszalámi – fokhagymás

Bivalyszalámi - fokhagymás – felezett

100%-os bivalyszalámi – csemege

100%-os bivalyszalámi – csemege – felezett

100%-os bivalyszalámi – csípős

100%-os bivalyszalámi – csípős – felezett

Bivalyszalámi nemespenész-bevonattal – csemege

Bivalyszalámi nemespenész-bevonattal – fűszermentes

Bivalykenőmájas 

Bivalykenőmájas – paleo

Bivalypörkölt

Steakzsír

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

07

08

09

10

11

www.szurkemarhaszalami.hu

SZOMOR HÚSÜZEM
PRÉMIUM TERMÉK

/pác-só = nátrium-nitrit/
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           TERMÉK NEVE                                                                                 TERMÉK ÖSSZETÉTELE                                                                           MÉRETE     TÖMEGE  TARTÓSÍTÓSZER   TERMÉK CSOMAGOLVA

PRÉMIUM TERMÉKEK/ SZOMOR HÚSÜZEM MANGALICA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

15 cm

15–20 cm

 
15–20 cm 

11–15 cm

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

18–23 dkg

10–20 dkg 

10–20 dkg 

22–25 dkg

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

változó

pác-só 

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Mangalica-kenőmájas

Mangalicatepertő-krém

Mangalicaabáltszalonna-krém

Mangalicakolbász – csemege

Mangalica-grillkolbász – paprikás

Mangalica-grillkolbász – majoránnás 

Mangalica-szívsonka 

Mangalica-tokaszalonna – füstölt 

Mangalica-császárszalonna – füstölt

Mangalica-fehérszalonna – füstölt

Mangalica-parasztsonka – egész

Mangalica-császárszalonna – füstölés nélkül

Mangalica-hasaaljaszalonna – füstölés nélkül

Mangalica-fehérszalonna – füstölés nélkül

Mangalica-abáltszalonna

Mangalicasonka – speciálisan érlelt

Mangalica-parasztsonka (hátsó) –  füstölés nélkül

mangalicamáj, mangalicaszalonna, mangalicabelsőség, szürkemarha-máj, mangalicahús, mangalicabőr, vöröshagyma, pác-só, 
fehérbors, szerecsendió, szegfűbors

mangalica-bőröstepertő, tojásossaláta alap: főtt tojás (60%), növényi olaj, (fi nomított napraforgóolaj), mustár, (ivóvíz, ételecet, mustármag, 
cukor, étkezési só, fűszerek), cukor, étkezési só, étkezési sav (citromsav), hagyma, fehérbors, pirospaprika, kömény, fokhagymakrém, só.

mangalicaszalonna, mangalicabőr, mangalicahús, tengeri só, fokhagyma, csemegepaprika, fűszerek

mangalicahús, magyar szürkemarha hús, szalonna, tengeri só, csemegepaprika, fokhagyma, bors, kömény

mangalicahús, szalonna, tengeri só, csemegepaprika, fűszerek

mangalicahús, szalonna, tengeri só, fűszerek

mangalicasonka, tengeri só, fűszerek 

mangalica-tokaszalonna, tengeri só, fűszerek

mangalica-császárszalonna, tengeri só, fűszerek

mangalica-fehérszalonna, tengeri só, fűszerek

mangalicasonka, tengeri só, fűszerek

mangalica-császárszalonna, tengeri só, fűszerek

mangalica-hasaaljaszalonna, tengeri só, fűszerek

mangalica-fehérszalonna, tengeri só, fűszerek

mangalicaszalonna, csemegepaprika

mangalicasonka, tengeri só, fűszerek (hosszú ideig érlelt)

mangalicasonka, tengeri só, fűszerek

www.youtube.com/szomor farm

www.facebook.com/szomor farm

2344 Dömsöd, Tassi út 57.
szomor.hus@gmail.com +36 24/438-008

+36 20/ 770-5412

SZOMOR HÚSÜZEM
Rendelés felvétel

SZOMOR
www.youtube.com/szomor farm
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