
SIA	”Rēzeknes	gaļas	kombināts”	
sērijas	bez	E	produkcija



Šajos produktos nav konservantu, nitrītsāls, garšas pastiprinātāju, sojas,
ĢMO, krāsvielu un sastāvā ir tikai augstvērtīga cūkgaļa. Cūkgaļas cīsiņi bez
E, bērnu cīsiņi bez E ar samazinātu sāls saturu un doktora vārītā desa bez E
– vieni no jaunākajiem uzņēmuma tehnologu ražojumiem, kas tika izveidoti
arvien vairāk palielinoties pircēju pieprasījumam pēc augstvērtīgiem un
kvalitatīviem produktiem. Produktu tirdzniecība sākās pagājušā gada
oktobra beigās, un jau šobrīd var teikt, ka pircēji produktu ir atzinīgi
novērtējuši.
Pēc pircēju pieprasījuma, grilēšanas sezonai tiks piedāvāti produkti, kas
papildinās esošo sortimentu – mednieku desiņas bez E un šašliki bez E.

Pēdējā laikā novērojams, ka Latvijas patērētāji
arvien vairāk sāk domāt par to, cik veselīgi ir
pārtikas produkti, ko tie ikdienā lieto. Viņi sāk
pievērst uzmanību ne tikai produkta vizuālajam
izskatam, bet arī marķējumam, kurā var uzzināt,
no kā iekārotais produkts sastāv. Mūsdienās, kad
veselīgu pārtiku sameklēt un nopirkt veikalos ir
liels izaicinājums, SIA ”Rēzeknes gaļas
kombināts” tehnologi ir izveidojuši produktus,
kas ir ne tikai garšīgi, bet arī veselīgi.



Produktu	sortiments:

Cūkgļas	cīsiņi	bez	E	/	370	gr/
Bērnu	cisiņi	bez	E	/370	gr/

Doktora	vāritā	desa	bez	E	/370	gr/
Mednieku	desiņas	bez	E	/300gr/
Cūkgaļas	šasliks	bez	E	/1	kg/



Kādēļ	iesakām	izvēlēties	
šos	produktus?

Cīsiņi un vārītā desa paredzēta cilvēkiem , kuri šos produktus mēdz iekļaut
savas maltītes sastāvā. Bērnu cīsiņi ar samazinātu sāls saturu īpaši tiek
rekomendēti bērniem, bet mednieku desiņas un šašliki - gardēžiem.
Ēdiena vissvarīgākā sastāvdaļa ir olbaltumvielas, jo tām ir galvenā nozīme
visos organisma dzīvības procesos. Olbaltumvielu avots cilvēkam ir dažādi
dzīvnieku valsts produkti, visbagātākais no kuriem ir gaļa. Cilvēka
organismā, viņa gremošanas traktā pārtikas olbaltumvielas sašķeļas
sastāvdaļās – aminoskābēs. Ir zināmas daudzas aminoskābes, kuras pieder
pie tā saucamajām neaizstājamajām aminoskābēm, piemēram: lizīns,
histidīns, triptofāns, leicīns, metionīns, valīns, argi-nīns un citas.
Katrai no šīm aminoskābēm ir sava noteikta nozīme organismā. Cīsiņu un
vārītās desas sastāvā 80 % ir tieši augstvērtīga cūkgaļa, kas var nodrošināt
daļu no olbaltumvielu dienas devas.



Mērķauditorija

• Finansiāli komfortabli,
• Iegādājas veselīgus produktus un jauninājumus
• Iegādājas visu produktu klāstu
• Kvalitāti vērtē augstāk par cenu
• Dod priekšroku augstas kvalitātes produktiem



Produktu			sastāvs

Cīsiņi un vārītā desa tiek izgatavoti no augstvērtīgas
cūkgaļas, pievienojot garšvielas un termiski
apstrādājot, mednieku desiņas tiek papildus
kūpinātas, bet šašliku gatavošanā izmanto tikai
dabīgās marinādes.



• Cūkgaļas cīsiņi bez E /370 gr/
Sastāvs: cūkgaļa 80%, dzeramais ūdens, piena olb., olas, sāls,
garšvielas (t.sk. dekstroze), cukurs, kardamons.. Uzglabāšana:
+2...+6˚C. pēc atvēršanas – 2 dn
Ražotājs: SIA "Rēzeknes gaļas kombināts".
Rēzekne, Rīgas iela 22, tālr.: 64628087



•Bērnu cīsiņi bez E ar samazinātu sāls saturu
/370 gr/
Sastāvs: cūkgaļa 80%, dzeramais ūdens, olas, piena olb., sāls
1.25 %, garšvielas (t.sk. kviešu šķiedras, dekstroze).
Uzglabāšana: +2...+6˚C.
Ražotājs: SIA "Rēzeknes gaļas kombināts".
Rēzekne, Rīgas iela 22, tālr.:64628087



•Doktora	vār.desa	bez	E	/370	gr/
Sastāvs:	cūkgaļa	80%,	dzeramais	ūdens,	piena	olb.,	olas,	sāls,	
garšvielas	(t.sk.	dekstroze),	cukurs,	kardamons.	Uzglabāšana:	
+2...+6˚C,		pēc	atvēršanas	– 2	dn.		
Ražotājs:	SIA	"Rēzeknes	gaļas	kombināts".	
Rēzekne,	Rīgas iela 22,	tālr.: 64628087



Produktu	sastāvi	un	
enerģētiskās	vērtības

Produktu 
nosaukums 

Olbaltumvielas, 
g / 100g 

Tauki, 
g/100g 

Ogļhidrāti, 
g / 100g 

Enerģ.vērtība, 
Kcal / kJ 

Cūkgaļas cisiņi 
bez E 

17.5 19 0.9 244 / 1019 

Bērnu cīsiņi bez E 17.5 19 0.9 244 / 1019 
Doktora vār.desa 

bez E 
17.5 19 0.9 244 / 1019 

 



Produktu	pielietojums

Visi augstākminētie produkti ir termiski apstrādāti un

gatavi lietošanai. Cīsiņus pirms lietošanas var arī uzsildīt.

Iespējamās	alternatīvas

Lietuviešu ražotie produkti, kas Latvijas veikalos

sastopami nelielos daudzumos.



Cīsiņi un doktordesa bez E jau ir iekļauti
vairāku Latvijas lielveikalu tīklu pastāvīgajā
sortimentā, tādējādi dodot patērētājiem
iespēju novērtēt šos produktus.

Tirgus	analīze



Produktu	iepakojums

• Cūkgaļas cīsiņi bez E ir iepakoti aizsargatmosfēras
iepakojumā pa 370 gr

• Bērnu cīsiņi bez E ir iepakoti aizsargatmosfēras
iepakojumā pa 370 gr

• Doktora vārītā desa ir poliamīdā 370 gr.
• Mednieku desiņas /400 gr/ - iepakotas aizsargatmosfērā
• Cūkgaļas šašliks bez E iepakots plastmasas spainīšos pa 1
kg.



PALDIES	PAR	UZMANĪBU!


