Łosoś jurajski
Nazwa

Łosoś atlantycki (Salmo salar)

Producent

JURASSIC SALMON SP. Z O.O.

Rozmiar

1-2 kg , 2-3 kg , 3-4 kg

Termin spożycia

do 14 dni od daty uboju, w temperaturze maksymalnie +2 st. C

Technologia produkcji

Jurassic Salmon to pierwsza na świecie w pełni proekologiczna ferma łososia
atlantyckiego wykorzystujący do tego celu zasolone wody geotermalne.
Woda pochodzi pochodzi z epoki dolnej jury i pozyskiwana jest z odwiertu
o głębokości 1224,5 m p.p.m. Hodowla prowadzona jest w systemie zamkniętego
obiegu wody, a ścisły reżim sanitarny minimalizuje
negatywny wpływ czynników
zewnętrznych, które występują w hodowlach prowadzonych w systemach otwartych.
Zakład Chowu i Hodowli Ryb w Janowie jest najnowocześniejszym oraz najbardziej
technologicznie zaawansowanym obiektem prowadzącym hodowle od jaja po osobnika
dorosłego. Ryby po osiągnięciu zamierzonej masy ciała zostają przenoszone
do kolejnych basenów za pomocą pompy transferowej, co niweluje stres oraz wpływa
pozytywnie na jakość i wygląd mięsa. Pełny cykl produkcyjny wynosi 85 tygodni.
Proces jest wolny od niepożądanych wpływów środowiska.

Logistyka

Uboje odbywają się 3-4 razy w miesiącu.
Ryby dostarczane są na lodzie, w styropianowych pojemnikach o pojemności
10 lub 20 kg. Wymagane wcześniejsze zamówienie (minimum 7 dni przed ubojem ryby).

Skarmianie

Ryba karmiona jest paszami opartymi o białko zwierząt pochodzenia morskiego,
wybarwienie naturalne.
Stosowane w hodowli pasze są bez dodatku GMO oraz białka zwierząt lądowych

Wartość odżywcza produktu

200 kcal / 100 g : kwasy tłuszczowe 13,50 g , białko 19,80 g, potas 363 g

Charakterystyka łososia jurajskiego

- hodowany w krystalicznie czystej wodzie w zamkniętym systemie RAS,
- brak antybiotyków, prewencyjnych szczepień w procesie hodowli,
- woda pochodzi z własnych, głębokich studni, co zapewnia wysoki stopień
bezpieczeństwa hodowli – od początku rozwoju ryba nie ma styczności z wodą
zewnętrzną, w której żyją inne organizmy wodne,
- woda produkcyjna nie jest zanieczyszczona metalami ciężkimi, dioksynami,
WWA oraz substancjami toksycznymi pochodzącymi z przemysłu i rolnictwa,
- woda produkcyjna pozbawiana jest związków azotu oraz fosforu,
- hodowla prowadzona jest z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Certyfikaty

Kontakt

JURASSIC SALMON SP. Z O.O. , Dreżewo 25 , 72-343 Karnice
www.JurassicSalmon.pl , info@jurassicsalmon.pl

