
Vepřová plec bez kosti

Vepřová krkovice bez kosti

710730  Cca 3–5 kg.  
Objednávejte po celých kusech. 
Dodáváme nejbližší možnou váhu. 

710740 Min. objednávka 2 kg. 
Objednávejte přesnou váhu dle 
potřeby.

710410  Kostka 2 x 2 cm cca 10 g.  
Min. objednávka 2 kg. Objedná- 
vejte přesnou váhu dle potřeby.

710436  Kostka 3 x 3 cm cca 25 g.  
Min. objednávka 2 kg. Objedná- 
vejte přesnou váhu dle potřeby.

710635  Cca 2,3 kg. 
Objednávejte po celých kusech. 
Dodáváme nejbližší možnou váhu.

710610 Min. objednávka 2 kg. 
Objednávejte přesnou váhu  
dle potřeby.

710660  Plátek. 
Minimální objednávka 2 kg. 
Objednávejte libovolný počet 
plátků v gramáži od 120 g.

Nabídka cerstvého masa 
v kuchynské úprave

ˇ
ˇ ˇ

veprové masoˇˇ

9900
Kč/kg

10300
Kč/kg

10300
Kč/kg

10300
Kč/kg

10500
Kč/kg

10900
Kč/kg

11200
Kč/kg

Všechny výrobní provozy splnily v srpnu 2016 nové mezinárodní požadavky pro znovu udělení certifikátu IFS Food,  
který našim zákazníkům zaručuje, že veškerá výroba probíhá podle nejpřísnějších hygienických předpisů  

a splňuje mezinárodní normy pro kvalitu výrobků i provozu samotného!

http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710730&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710740&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710410&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710436&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710635&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710610&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710660&link


Vepřová kýta bez kosti

Vepřová pečeně bez kosti 
710830  Cca 4–5 kg.  
Objednávejte po celých kusech.  
Dodáváme nejbližší možnou váhu.

710835 Min. objednávka 2 kg.  
Objednávejte přesnou váhu  
dle potřeby.

710851  Plátek.  
Minimální objednávka 2 kg.  
Objednávejte libovolný počet  
plátků v gramáži od 80 g.

710915  Cca 1,5–3,5 kg. 
Objednávejte po celých kusech. 
Dodáváme nejbližší možnou váhu.

710920 Min. objednávka 2 kg. 
Objednávejte přesnou váhu  
dle potřeby.

710960  Plátek. 
Minimální objednávka 2 kg. 
Objednávejte libovolný počet  
plátků v gramáži od 80 g.

710440  Nudličky. 
Minimální objednávka 2 kg. 
Objednávejte přesnou váhu  
dle potřeby.

veprové masoˇˇ

11000
Kč/kg

11600
Kč/kg

12000
Kč/kg

9800
Kč/kg

10000
Kč/kg

10300
Kč/kg

10300
Kč/kg

Proč vozíme maso balené ve vakuu?
 
1.  Hygiena – tento způsob balení masa zabraňuje křížení neslučitelných potravin a dokonale jej ochrání před kontaminací 

z okolního prostředí.
2.  Snadná manipulace – příjem i výdej masa je snadný, nemusíte řešit čistotu prostředí ani rukou a navíc díky etiketě 

znáte přesnou váhu každého kusu.
3.  Skladování – nemusíte řešit drahé lednice, které umožňují skladování masa ve visu a proudící vzduch. Díky obalu 

můžete maso skládat na sebe a třeba i s jinými druhy.
4.  Záruční lhůta – záruční lhůta u takto balených mas je nejméně 4 dny při zachování teplotního řetězce. 
5.  Úspora – ač se to nezdá, maso ve vakuu neztrácí svůj objem. Maso volně ložené ztratí každý den nejméně 2 % své 

hmotnosti odparem + to, co z masa jednoduše vyteče působením gravitace. U masa ve vakuu toto řešit nemusíte. 
6.  Přehled o surovině – každé balení obsahuje etiketu s datem expirace, původem a druhem masa a přesnou váhu.  

Tržní druh hovězího masa uvádíme na etiketách jako jedni z mála v ČR přesně podle platné vyhlášky. 

http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710830&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710835&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710915&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710920&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710960&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710440&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=710851&link


Hovězí kýta bez kosti
711623  Býk/jalovice. 
Minimální objednávka 3 kg. 
Objednávejte přesnou váhu  
dle potřeby.

711676 Býk/jalovice plátek. 
Minimální objednávka 3 kg. 
Objednávejte libovolný počet  
plátků v gramáži od 80 g.

711620  Kráva. 
Minimální objednávka 3 kg. 
Objednávejte přesnou váhu  
dle potřeby.

711677 Kráva plátek. 
Minimální objednávka 3 kg. 
Objednávejte libovolný počet  
plátků v gramáži od 80 g.

Hovězí plec bez kosti 
711503  Býk/jalovice. 
Minimální objednávka 3 kg.  
Objednávejte přesnou váhu  
dle potřeby.

711544  Býk/jalovice plátek. 
Minimální objednávka 3 kg.  
Objednávejte libovolný počet  
plátků v gramáži od 80 g.

711507  Kráva. 
Minimální objednávka 3 kg.  
Objednávejte přesnou váhu  
dle potřeby.

711509  Loupaná plec – kráva  
– cca 2,2 kg. Objednávejte konkrétní  
množství balení. 

711535 Kráva plátek.  
Minimální objednávka 3 kg.  
Objednávejte libovolný počet  
plátků v gramáži od 80 g.

Hovězí maso na guláš 
711330 Kostka 2 x 2 cm cca 10 g.  
Minimální objednávka 3 kg.  
Objednávejte přesnou váhu  
dle potřeby. Vyrobeno z kližky a krku.

711311 EXCLUSIVE. 
Minimální objednávka 3 kg.  
Objednávejte přesnou váhu dle  
potřeby. Vyrobeno ze zadního masa  
– extra libové. Kostka 2 x 2 cm cca 10 g  
nebo kostka 3 x 3 cm cca 25 g.

hovezí masoˇˇ

17700
Kč/kg

18000
Kč/kg

14000
Kč/kg

14300
Kč/kg

15200
Kč/kg

16200
Kč/kg

13000
Kč/kg

11500
Kč/kg

13500
Kč/kg

12000
Kč/kg

14000
Kč/kg

http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711623&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711676&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711620&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711677&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711503&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711544&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711507&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711509&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711535&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711330&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=711311&link


Vepřové 
714121 Tučnost do 30 %. 
Minimální objednávka 2 kg. 
Objednávejte přesnou váhu dle 
potřeby. Možná volba zrnitosti  
2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 mm.

714123 Maso z plece 8 mm. 
Vanička cca 3 kg. Objednávejte 
konkrétní množství balení. 

714124 Maso z kýty 2 mm.  
Vanička cca 3 kg. Objednávejte 
konkrétní množství balení.

Hovězí 
714131 Tučnost do 45%. 
Minimální objednávka 2 kg. Objednávejte 
přesnou váhu dle potřeby. Možná volba zrnitosti 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 mm.

714132 Libové. 
Minimální objednávka 2 kg. Objednávejte 
přesnou váhu dle potřeby. Možná volba zrnitosti 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 mm.

714133 Pouze z krku. 
Minimální objednávka 2 kg. Objednávejte 
přesnou váhu dle potřeby. Možná volba zrnitosti 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 mm. Bez uvedení požadavku,  
je zrnitost automaticky 8 mm.

Mix 
714103 Vanička cca 3 kg.  
Objednávejte konkrétní množství 
balení. Cca 60 % vepřového masa  
a cca 40 % hovězího masa.

714110 Minimální objednávka 2 kg.  
Objednávejte přesnou váhu dle 
potřeby. Možná volba zrnitosti  
2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 mm. 

Mleté maso

Co a hlavně kdo je                                ?
V roce 2003 společnost NOWACO uvedla slavnostně do provozu Výrobní závod NOWAMEAT, který vznikl s jediným 
cílem – „dělat to jinak“, což se skutečně povedlo. Výrobky NOWAMEAT se již 14 let vyznačují svou jedinečností ať už 
jde o opracování mas v kuchyňské úpravě, plátkování masa v přesné kalibraci, mletí na moderních strojích, které maso při 
mletí ochlazují, plátkování mas s kostí pomocí unikátní technologie (bez použití pásových pil) a mnoho dalšího. Nicméně 
NOWAMEAT jsou především mistři řezníci v čele s vedoucím výroby panem Richardem Marešem, kterým každý den pro-
jde rukama více než 7 tun masa. Každým pohybem jejich nože dostává maso doslova své jméno, protože výroba probíhá 
přesně podle objednávek zákazníka, tedy nic se nevyrábí „do zásoby“ a nic ani nezbývá! 
 
Přejete si 14 kg vepřové kýty, 7,5 kg hovězích kostek na guláš, 5 kg mleté vepřové plece se zrnitostí 8 mm a k tomu 
třeba tataráček?? Ale samozřejmě :-) 

Veškerý sortiment objednávejte přes svého OZ nebo na

8200
Kč/kg

8900
Kč/kg

9500
Kč/kg

8800
Kč/kg

9000
Kč/kg

11500
Kč/kg

13500
Kč/kg

12000
Kč/kg

http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=714121&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=714123&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=714124&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=714103&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=714110&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=714131&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=714132&link
http://mujbidvest.cz/ItemDetail.aspx?id=714133&link

