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У липні 2018 року компанія «Альмі» у 
співпраці з ТОВ «Матімекс-Україна» 
провела традиційний щорічний 

технологічний семінар для спеціалістів 
м’ясопереробних підприємств. Гості се-
мінару змогли побувати на найсучасні-
шому європейському підприємстві «Аль-
мі», побачити, як виробляються пряно-
ароматичні суміші «Альмі», поспілкува-
тись із спеціалістами заводу і співробітни-
ками «Матімекс-Україна» і в черговий раз 
упевнитися, що на «Альмі» велика увага 
приділяється якості і безпеці харчових до-
бавок. Для цього використовуються інно-
ваційні технології, відповідні інгредієнти й 
наукові досягнення. 

Гостям семінару була представлена 
продукція, яка популярна в Європі, світі 
та Україні і виготовлена з використанням 
пряно-ароматичних сумішей «Альмі». По-
ряд з традиційним асортиментом ковбас-
них виробів, «Альмі» завжди передбачає 
нові тенденції і пропонує продукти, які 
йдуть на крок попереду.

В програмі семінару було запланова-
но демонстраційне виготовлення м’ясних 
продуктів та дегустація. Все це відбува-
лось в поєднанні з емоційними та ціка-
вими коментарями ведучого технолога 
фірми «Альмі» пана Олівера Пріна. До 
розгляду та дегустації було представлено 
близько 40 найменувань продукції:

 • варені, напівкопчені ковбаси, сосиски 
та сардельки різної цінової ніші;

 • сирокопчені ковбаси швидкого 
дозрівання та традиційні, виготовлені 
згідно з вимогами ДСТУ;

 • традиційні австрійські делікатеси;
 • снеки;
 • продукти для мангалу;
 • готові кулінарні продукти в оболонці.

Практично всі продукти, які були вине-
сені для дегустації, сподобались учасни-
кам семінару, але були й такі, що найбіль-
ше зацікавили спеціалістів підприємств та 
визвали масу обговорень, а саме:

Ре-Гельд Колд (2056271) — емуль-
гатор, призначений для виготовлення  
емульсії, з метою заміни м’ясної сировини 
та здешевлення продукту без втрат якос-
ті. Дозування — 1 кг на 20 л холодної води;

Сосиски комбі ЕМС (2056651) — комп-
лексна пряно-ароматична суміш для виго-
товлення сосисок та сардельок з великим 
відсотком заміни м’ясної сировини, має 
виражений смак мускатного горіху та чор-
ного перцю;

Сардельки комбі ЕМС (2056651) — 
комплексна пряно-ароматична суміш для 
виготовлення сосисок та сардельок з вели-
ким відсотком заміни м’ясної сировини, міс-
тить яскраво-виражений смак прянощів;

Ратсхерренвурст (2014671) — пряно-
ароматична суміш для виготовлення тра-
диційної елітної австрійської ковбаси;

Краківська (2053759) — пряно-
ароматична суміш для виготовлення тра-
диційної ковбаси «Краківська» без вико-
ристання фосфатів;

Хальбраувурст комплетт (2058840) 
— комплексна пряно-ароматична суміш 
для виготовлення напівкопчених ковбас з 
великим відсотком заміни м’ясної сирови-
ни, має виражений смак прянощів, не по-

требує додаткового внесення емульгато-
рів, сої, ароматизаторів;

Сервелат РН-А (2017842) — пряно-
ароматична суміш для виготовлення 
сиров’ялених та сирокопчених ковбас 
будь-яких рецептур. Використовується 
при обов’язковому внесенні Стартової 
культури Альмі 2;

Баварія РН-А (2042214) — пряно-
ароматична суміш для виготовлен-
ня сиров’ялених ковбас італійського на-
прямку смаку.  Використовується при 
обов’язковому внесенні Стартової куль-
тури Альмі 2;

Пепероні РН (2009287) — пряно-
ароматична суміш для виготовлен-
ня сиров’ялених ковбас типу «Чорізо» 
та «Пепероні». Використовується при 
обов’язковому внесенні Стартової куль-
тури Альмі;

Австрійська салямі РН-А (2017843) 
— пряно-ароматична суміш для виготов-
лення сиров’ялених та сирокопчених ков-
бас будь-яких рецептур. Використовуєть-
ся при обов’язковому внесенні Стартової 
культури Альмі 2;

Суджук ДСТУ (2057633) — пряно-
ароматична суміш для виготовлення 
сиров’яленої ковбаси «Суджук» згідно з 
ДСТУ. Використовується при обов’язковому 
внесенні Стартової культури Альмі;

Порк Чіпс (2043840) — пряно-
ароматична суміш для виготовлення 
м’ясних чіпсів з різних видів сировини;

Вюрцельшпек (2052633) — пряно-
ароматична суміш для виготовлення тра-
диційних австрійських продуктів із свини-
ни домашнього приготування;

Аромат салямі (2044582) — пряно-
ароматична суміш для надання продуктам 
нотки салямі;

Суміш для соуса Болоньез в обо-
лонці (2058559) — комплексна пряно-
ароматична суміш для виготовлення гото-
вої страви «Болоньез в оболонці»;

Суміш для гуляша в оболон-
ці (2058530) — комплексна пряно-
ароматична суміш для виготовлення гото-
вої страви «Гуляш в оболонці»;

Суміш для плову в оболонці (2059582) 
— комплексна пряно-ароматична суміш 
для виготовлення готової страви «Плов в 
оболонці»;

Суміш для м’ясного рагу в оболонці 
(2058558) — комплексна пряно ароматич-

на суміш для виготовлення готової страви 
«Вершкове рагу в оболонці»;

Суміш для шашлику «Кавказька» 
(2057896) — готовий маринад для тради-
ційного «Кавказького» шашлику;

Суміш для шашлику «Класична» 
(2057894) — готовий маринад для тради-
ційного класичного шашлику;

Суміш для шашлику «Альпійське 
масло» (2057896) — готовий маринад для 
традиційного «Альпійського» шашлику з 
нотками вершкового масла;

Надійність і якість понад усе… 
Семінари «Альмі» — це завжди чудова нагода зібратися однодумцям. І навіть, якщо вони 
конкуренти, завжди є можливість обсудити спільні проблеми, поділитись досвідом і знайти вірне 
рішення. Семінари «Альмі» — це нагода розширити кругозір і просто змінити картинку. І, звичайно 
ж, семінари «Альмі» — це можливість за короткий проміжок часу дізнатись про новини і досягнення 
«Альмі», про нові продукти, спеції, напрямки смаків 

Суміш для шашлику «Рейнджер» 
(2057892) — готовий маринад для тради-
ційного шашлику.

Під час перебування на підприєм-
стві «Альмі» для учасників семінару було 
проведено ознайомчу екскурсію з ви-
робництвом, яке за останні роки вирос-
ло в 2 рази. Наші партнери на власні очі 
змогли пересвідчитись у відповіднос-
ті того, що декларує «Альмі» — «якість 
понад усе». Спеціалісти мали можли-
вість побачити практично весь ланцю-

Сергій Бугрим, головний технолог 
«Торчинські ковбаси»:

«Цьогоріч на семі-
нарі було представ-
лено особливо бага-
то нових рецептур і 
продуктів виробни-
цтва «Альмі». Щиро 
вдячні компанії 
«Матімекс-Україна» 
за можливість його 
відвідати. Мене, як 

технолога, зацікавили технології виробни-
цтва і смакові рішення по таких продуктах, 
як н/к ковбаси «Краківська», «Кабаносі», а 
також с/к ковбаса «Баварська» (на основі 
добавки «Альмі» «Баварія РН-А») і карбонат 
ін’єктований. Надзвичайно смачні і дійсно 
оригінальні продукти — напівфабрикати в 
оболонках. Особливо сподобались верш-
кове рагу (на основі Суміші для м’ясного 
рагу в оболонці), гуляш (Суміш для гуляшу 
в оболонці), болоньез (Суміш для соусу бо-
лоньез в оболонці). По вареній групі заці-
кавили смакові рішення до ковбас «Молоч-
на» та «З салом і серцем». Дуже цікаві про-
дукти. Дякуємо за цінну інформацію та ко-
рисні ідеї».

Сергій Ночвай, головний технолог 
«Інкофуд-Бердичів»:

«На семінарі 
«Альмі» велику увагу 
було приділено ви-
робництву с/к ков-
бас та м’ясних чіпсів. 
Дуже вдало підібра-
но смакові рішення. 
Особливо сподоба-
лась ковбаса «Бри-
золо» (Баварія РH-А). 
Також були пред-
ставлені дуже цікаві ідеї та рішення сто-
совно варених ковбас економ сегменту. 
А під час особистого спілкування з фа-
хівцями «Альмі» ми отримали кваліфіко-
вані практичні поради стосовно роботи 
в сучасних умовах. Дуже вдячні компа-
нії «Альмі» та «Матімекс-Україна» за пре-
красно організований та якісний семі-
нар. Чекаємо наступних семінарів та за-
прошень».

Олеся Станчу, коммерческий 
директор  ООО «Титан», 
директор филиала в Одессе:

«С продуктами 
«Альми» нас позна-
комила «Матимекс-
Украина», и уже 
много лет мы 
успешно использу-
ем их специи в про-
изводстве колбас-
ных изделий. Это 
высокое качество, 
безопасность, вы-
сокие европей-

ские стандарты, к которым нужно стре-
миться всем. На семинаре «Альми» в Ав-
стрии я и моя коллега Бардичевская Ири-
на представляли жемчужину Бессара-
бии — группу компаний ООО «Титан». 
Нас очень впечатлил уровень организа-
ции, дружелюбие, искренность, радушие 
и гостеприимность австрийцев. До глу-
бины души тронуло, как они нас встреча-
ли — в автобусе, на котором передвига-
лись по Австрии, звучала украинская му-
зыка (Океан Эльзы, Сердючка, Потап, На-

Андрей Кудла, директор
ООО «Юлис-А»:

«Семинары «Аль-
ми» всегда интерес-
ны, но этот — один из 
лучших. Много дей-
ствительно новых 
технологий и инно-
вационных продук-
тов! Особенно впечат-
лили три. «Вюрцель-
шпек» — запеченное, 
аж черненькое, сало. 

Мы повторили этот продукт у себя на про-
изводстве, и он получился очень вкусным 
и, как оказалось, востребованным. Мы — 
украинцы, и сало у нас любят. Обязатель-
но будем его производить, и особенно 
много под праздники. 

Второе интересное направление 
— мясные чипсы (на основе пряно-
ароматической смеси «Порк Чипс»). Мы 
также уже попробовали производить сви-

Комментарии

жок виробництва: починаючи від вхід-
ного контролю, лабораторій, та закін-
чуючи вихідним контролем, експедиці-
єю та турботою про клієнта, адже під-
приємство «Альмі» турбується про сво-
їх партнерів. Виробництво сертифікова-
не за всіма обов’язковими системами, 
що вимагає законодавство Євросоюзу 
та країн-споживачів продукції «Альмі», 
а також має сертифікат «HALAL» та інші.

ные и говяжьи чипсы, и хочу сказать, что 
это вполне конкурентоспособный продукт. 
А поскольку украинцы любят не только 
пива попить, как австрийцы, но и хорошо 
покушать при этом, думаю, в ближайшее 
время продукт будет актуальным на рынке. 

Поразила и еще одна новинка — сли-
вочное рагу, плов и другие полуфабрикаты 
в оболочке. Интересный продукт, его мож-
но резать, замораживать, а перед употре-
блением — просто разогреть в микровол-
новке. И хотя наши украинские хозяйки в 
сто раз трудолюбивее австрийских женщин 
и сами умеют готовить плов, гуляш, рагу, на 
предприятиях фаст-фуда, где нет своей кух-
ни, такие продукты были бы очень востре-
бованными. Спасибо за ценные идеи и на-
сыщенную программу семинара!

Отдельная благодарность сотрудни-
кам фирмы «Матимекс-Украина» за их 
профессионализм, хорошее настроения 
и море позитивных эмоций. Огромное 
«Спасибо!»

стя Каменских). Было очень приятно, что 
в чужой стране мы ощущали их стремле-
ние сделать наше пребывание комфорт-
ным и не чувствовали себя «на чужине».

Поразила автоматизация процессов 
завода «Альми». Впечатлили техноло-
ги, их интернациональный состав. Пора-
зил их профессионализм. Очень ценной 
была возможность видеть все технологи-
ческие процессы производства при отра-
ботке новых продуктов.

Понравилось, что предложенные ре-
шения не только инновационны, но и от-
вечают запросам рынка. Интереснейшая 
разработка — готовые блюда в оболоч-
ке: гуляш, рагу, болоньез. Обязательно 
попробуем в производстве и снековую 
группу. Очень понравилась идея, вкус 
мясных чипсов. Учитывая наше местона-
хождение в курортной зоне, эти продук-
ты имеют большие перспективы. Запом-
нилась с/к ветчина — хорошая рецепту-
ра, вкусный деликатесный продукт. Ры-
нок требует новинок, а инновации «Аль-
ми» просто стимулируют их производить 
и дают ценные идеи».




