




تقديم
PRESENTATION

 )الرشكة املحدودة لصناعة اللحوم “ِسيْريّا سور” *(Cárnicas SIERRA SUR S.L.U.  هي رشكة صغرية تقع يف 
املنمطقة الوسطى يف أندلسيا, ويتميز هذا املوضع باإلنتاج ممتاز الجودة يف مجال الرثوة الحيوانية.

نحن رشكة شابة ولكنه عندنا أكرث من ١٥ سنة من التجربة يف املجال. إن هدفنا هو الحصول عىل منتجات طيبة 
وخدمة ممتازة ونعمل يوميا بجد ليك نتحسن.

علينا أن نسلك طريقا طويال حتى الوصول إىل أهدافنا ولكننا سنحصل عليها بفضل تحمسنا ومبثابرتنا.
ومن إرادتنا أن يصبح اسم رشكتنا Cárnicas SIERRA SUR S.L.U.  مرتادفا للجودة والخدمة املمتازة. 

 * “سيْريّا سور”: هي السلسلة الجبلني الجنوبية ملحافظة إشبيلية

 Cárnicas SIERRA SUR S.L.U., is a small company located in the center of Andalusia; privileged site
for its livestock production of extraordinary quality

 We are a youg company but with a great experience in the sector for more than 15 years 
 Our goal is to have a good product and besides an excellent sevice. We work very 
hard to improve day by day

 We have a long way to go to achieve our goals, but our vision 
 and perseverance with which we work will make us 
achieve it

 We want the name of Cárnicas SIERRA SUR 
 to be known as a synonym of 
QUALITY and GOOD SERVICE



 ماعزة ذبيحة
)مفتوقة بالوسط(

الصنف: ماعز
Breed: Goat

العمر: أكرث من ١٢ شهرا
Age: more than 12 months

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل: ذبيحة كاملة
Carcass: Whole goat

تقديم: انتاج طازج
Presentation: Fresh product

Goat Carcass

الحفظ
Conservation

بني ٠ و٢ درجة مئوية
Between 0 and 2 degreesالوزن

Weight

للتجهيز أَقل من ١٥ كغ
Industrial less than 15kg

للمجزرة بني ١٥-٢٢ كغ
Meat from 15kg. to 22kg

دسميةأ كرث من ٢٢ كغ 
.Fat more than 22kg



Goat Six Carcass
ماعزة . ستة مقاطع   

الحفظ
Conservation

الصنف: ماعز
Breed: Goat

العمر: أكرث من ١٢ شهرا
Age: more than 12 months

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل:
من فوركارتر )األرابع األمامية(

٢ من هندربع )األرابع الخلفية(
٢ من الضلوع

 Carcass: 2 forequarters, 2hind 
quarters, and 2 loins

تقديم:
غالف فيلم بالستييك لكل وحدة. ذبيحة 

كاملة يف صندوق واحد. 
٤٠ صندوقا يف كل طبلية 

 Presentation: Wrapped in film per
.unit. 40 boxes per pallet

مجّمد.
احفظ بـ ١٨ درجة مئوية 

تحت الصفر
 Frozen product. Keep at

-18 degrees

الوزن :الوزن: من ١٦-٢٢ كغ
. Weight: From 16 kg to 22 kg



الصنف: ماعز
Breed: Goat

العمر: أكرث من ١٢ شهرا
Age: more than 12 months

األصل: وطني
Origin: National

الشكل: كتالت مجّمدة
Carcass: In frozen blocks

ماعزة بدون أعظام

Boneless Goat

الحفظ
Conservation

تقديم:معلب بزكيبة زرقاء 
وصندوق كرتون

 Presentation: Packaged in blue
sack bag and cardboard box

الوزن
Weight

صندوق٢٠ كغ.
طبلية ٤٠ صندوقا

20kg./ block and box 
. .40boxes/ pallet 

مجّمد.
احفظ بـ ١٨ درجة مئوية 

تحت الصفر
 Frozen product. Keep at

-18 degrees



Diced Goat with Bone

 ماعزة ,تقطيع
 إىل مكعبات, بأعظام

الصنف: ماعز
Breed: Goat

العمر: أكرث من ١٢ شهرا
Age: more than 12 months

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل:
مكعبات لحم ماعز مجّمدة

Carcass:Frozen diced goat

مجّمد.
احفظ بـ ١٨ درجة مئوية 

تحت الصفر
 Frozen product. Keep at

-18 degrees

تقديم:
معلبة يف كيس وزنه كيلو أو 

كيلوين
 Presentation: Packed in a bag

of 1 or 2 kg

الوزن
Weight

صناديق وزنها ٢٠ كغ. ٤٠ صندوقا 
يف طبلية. 

Boxes of 20kg
boxes / pallet 40

الحفظ
Conservation



الصنف: ماعز
Breed: Goat

العمر: من ٢٥ حتى ٣٠ يوم
Age: From 25 to 30 days

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل: مع الكبد, بدون الرأس 
وال األحشاء.

مع الكبد , مع الرأس أَو األحشاء

جدي ذبيح طازج
)مفتوق بالوسط(

Young whole goat

الحفظ
Conservation

تقديم:انتاج طازج
Presentation: Fresh product

الوزن
Weight

الوزن: ٣-٥ كغ. بدون الرأس
٤-٦ كغ. مع الرأس

بني ٠ و٢ درجة مئوية 

3/5 kg. without head.
4/6 kg. with head.

Between 0 and 2 degrees

Carcass: With liver, without 
head or entrails. With liver,  

head or entrails.



Prepared young goat
جدي مقطّع إىل أجزائه

الصنف: ماعز
Breed: Goat

العمر: من ٢٥ حتى ٣٠ يوما
Age: from 25 to 30 days

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل:
موزة الفخذ – موزة اليد -

 الضلوع

طازج )بني ٠ /٢ درجة مئوية( أو
مجّمد )بـ ١٨ درجة مئوية تحت 

الصفر(

تقديم:
التقديم: معلب منفردا بتفريغ 

الهواء.
من ٢٠ اىل ٤٠ وحدة/ صندوق

الوزن
Weight

صندوق وزنه من ١٨ اىل ٢٠ كغ. 
تقريبا. 

Presentation: Vacuum packed 
individually. From 20 to 40 

units per box.

Aproximate box 
from 18kg. to 20 kg.

Fresh (0/2 degreees) 
or frozen (-18 degrees)

Carcass: Legs, shoulder, ribs.

الحفظ
Conservation



الصنف: ضأن
Breed: Sheep and lamb

العمر:  أكرث من ١٢ شهرا
Age: More than 12 months

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل: ذبيحة كاملة

شاة ذبيحة 
)مفتوقة بالوسط(

Whole mutton whole lamb 

الحفظ
Conservation

تقديم:انتاج طازج
Presentation: Fresh product

الوزن
Weight

للتجهيز أَقل من ١٦ كغ
للمجزرة بني ١٦-٢٤ كغ
دسمية أكرث من ٢٤ كغ

بني ٠ و٢ درجة مئوية 

Carcass: Whole channel.

Industrial less than 16kg. 
Meat from 16kg . to 24 kg. 

Fat more than 24 kg.

Between 0 and 2 degrees



Mutton six way-cut
شاة. ستة مقاطع

الصنف: ضأن
Breed: Sheep and Lamb

العمر: أكرث من ١٢ شهرا
Age: more than 12 months

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل:
الشكل:٢ من فوركارتر

 )األرابع األمامية(, 
٢  من هندربع

 )األرابع الخلفية(,   
 ٢ من الضلوع

احفظ بـ -١٨ درجة مئوية 
تحت الصفر

تقديم:
غالف فيلم بالستييك لكل وحدة. 
ذبيحة كاملة يف صندوق واحد. 

٤٠ صندوقا يف كل طبلية

الوزن
Weight

صندوق وزنه من ١٨ اىل ٢٠ كغ. 
تقريبا. 

Carcass: 2 forequarters, 2 hind 
quarters and 2 loins.

Presentation: Wrapped in film 
per unit whole cut. 
40 boxes per pallet.

Aproximate box 
from 18kg. to 20 kg.

Frozen product. Keep at 
-18 degrees.

الحفظ
Conservation



الصنف: ضأن
Breed: Lamb

العمر:بني شهرين و٣ أشهر 
Age: Between 2 and 3 months

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل: ذبيح مع الكالوي 

خروف ذبيح طازج             
)مفتوق بالوسط(

Whole fresh lamb

الحفظ
Conservation

تقديم:انتاج طازج
Presentation: Fresh product

الوزن
Weight

ملن ١٠ كغ إىل ١٣ كغ
من ١٣ كغ إىل ١٦ كغ. أكرث من ١٦ كغ

بني ٠ و٢ درجة مئوية 

Carcass: Whole cut with kidneys and liver

From 10kg. to 13 kg.
From 13 kg. to 16 kg.

More than 16 kg.

Between 0 and 2 degrees



Whole fresh sucking lamb

خروف رضيع ذبيح طازج              
 )مفتوق بالوسط(

الصنف: ضأن
Breed: Lamb

العمر: العمر: من ٢٥ حتى ٣٠ يوما
Age: From 25 to 30 days

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل:
الشكل: الذبيح مع الكالوي فقط

الذبيح مع الرأس واألحشاء
بني ٠ و٢ درجة مئوية

تقديم:
منتاج طازج

الوزن
Weight

الوزن: من ٤ كغ. اىل ٦ كغ.
 ومن ٥ كغ. اىل ٧ كغ. 

Carcass: Whole channel with kidneys. 
Whole with head and entrails.

Presentation: Fresh product

From 4kg. to 6 kg. 
and from 5 kg. to 7 kg.

Between 0 and 2 degrees

الحفظ
Conservation



الصنف: ضأن
Breed: Lamb

العمر: من ٢٥ حتى ٣٠ يوما
Age: From 25 to 30 days

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل: موزة الفخذ – موزة اليد - الضلوع

خروف رضيع مقطع 
اىل اجزائه

Prepared suckling lamb

الحفظ
Conservation

تقديم:معلب منفردا بتفريغ الهواء.
من ٢٠ اىل ٤٠ وحدة/ صندوق

 .Presentation: Vacuum packed individually 
.From 20 to 40 units per box

الوزن
Weight

 صندوق وزنه من ١٨ اىل ٢٠ كغ. تقريبا

طازج )بني ٠ /٢ درجة مئوية( أو
مجّمد )بـ ١٨ درجة مئوية تحت 

الصفر(

Carcass: Legs, shoulder, ribs

Aproximate box from 18 kg. to 20 kg.

Fresh (0/2 degrees) 
or frozen (-18 degrees)



مجموعة لحوم الرابعة للمقيل واملشوي



الصنف: ماعز
Breed: Goat

العمر: من ٢٥ حتى ٣٠ يوما
Age: From 25 to 30 days

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل: ريش لحم جدي مجمدة

ريش لحم جدي

Goat Chops

تقديم: معلبة يف كيس وزنه كيلو واحد
.Presentation: Packet in a bag of 1 kg

الوزن
Weight

كيس ١ كغ.
٥ أكيس يف صندوق

مجّمدة.
Carcass: Frozen goat chops

1kg. bag, 5 bags per box

Frozen product

الحفظ
Conservation



Lamb burgers
هامربغر خروف

الصنف: ضأن
Breed: Lamb

العمر:  ٣ أشهر
Age: 3 months

 األصل: وطني
Origin: National

الشكل: هامربغر خروف

مجّمد.
تقديم:

معلبة يف كيس وزنه كيلو واحد

الوزن
Weight

كيس ١ كغ.
٥ أكيس يف صندوق

Carcass: Lamb burgers

Presentation: Packet in a bag of 1 kg.

1 kg. bag
5 bags per box

Frozen product

الحفظ
Conservation



إّنCárnicas SIERRA SUR S.L.U  )الرشكة املحدودة لصناعة اللحوم “ِسيْريّا سور”( متتلك مسلخها 
الخاص منذ يناير السنة ٢٠١٩،

ولهذا املسلخ موقع ممتاز فهو يقع يف بلدية أندوخار)محافظة خاين( باتصال مبارش بالطريق 
.(Autovía Nacional IV) املزدوج الوطني رقم ٤

لدينا شهادة الحالل ونعمل كل يوم ليك نقدم أطيب جودة ىف منتجاتنا

مسلخ جديد  

 Cárnicas SIERRA SUR S.L.U., has its own
slaughterhouse, since january 2019

 This slaughterhouse has an excellent location,
 being located in the town of Andújar (Jaén)

 and having a very good connection with the
National Highway IV

 In it we have Halal certification and work
 every day to offer the highest quality in our

products

NEW SLAUGHTERHOUSE



datos ingles



املكتب املركزي:
شارع “طريق إسِتجة )كامينو دي إسيخا(”, رقم ٧


