
شرکت مزرعه خوراک سالم در سال ١٣٩٨ به پشتوانه 
گروه صنعتی طبیعت میهن با هدف تولید و توزیع 
گوشت  شامل  تازه  پروتئینی  محصوالت  انواع 
غذاهای  انواع  ماهی،  ماکیان،  گوساله،  گوسفند، 
نیمه آماده و آماده طبخ و فرآورده های پروتئینی با 
باال،  ماندگاری  بودن،  به صرفه  محوریت سالمت، 
فراگیری، قابلیت توزیع سراسری و سادگی در پخت  
تشکیل شده است . اقدام به ایجاد اشتغال و سبک 
در  و  ایران  شهرهای  گستره  در  زندگی  از  سالمی 
آینده نزدیک کشورهای مختلف جزء ماموریت این 
شرکت می باشد. تمرکز اصلی شرکت ایجاد نقاط 
فروش مستقیم به مردم است که موجب می شود 

بهای تمام شده و کیفیت خدمات بهتر ارائه شود.



کارخـانه
کارخانه مزرعه خوراک سالم دارای سالن های تولید، شامل: تولید گوشت قرمز(گوساله و گوسفند) با ظرفیت تولید ۱۵۰ تن، سالن مرغ با ظرفیت تولید 

۵۰ تن، سالن محصوالت فرآوری شده با ظرفیت ۳۰ تن در حال تولید محصوالت تازه، انجمادی و فرآورده می باشد.

در تولید محصوالت از بهترین مواد اولیه، ماشین آالت بروز و پرسنل حرفه ای به کار گرفته می شود. تولید و عرضه محصوالت با کیفیت و سالمت 
محور جزء الویت مهم و اولیه شرکت مزرعه خوراک سالم می باشد.

 سیستیم یونیزاسیون و ضد عفونی جهت کاهش بار میکروبی به بسته بندی کلیه محصوالت جهت ارسال به قصابی، استفاده از کانوایر های خطی 
جهت افزایش راندمان از ویژگی های متمایز شده کارخانه زی خوراک می باشد. 



شبکه پخش

شبکه پخش سراسری زی خوراک به پشتوانه پرسنل وفادار خود و با 
توزیع  به  نوین،  فناوری و سیستم های مدیریتی  دانش،  از  استفاده 
انواع محصوالت خود در اقصی نقاط ایران در اسرع وقت می پردازد. 

پخش سراسری زی خوراک با برخورداری از ۷۰ خودرو مجهز به یخچال، 
در حال ارسال محصوالت زی خوراک و زی پرو به  بیش از ۴۵ نماینده 

در سایر استان های کشور می باشد.
همکاری با ده ها شرکت تامین کننده معتبر و همچنین بیش از ۱۰۰۰
مشتری در حوزه هایپرمارکت ها، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی ها،

کارخانجات صنعتی تولید کننده و اصناف کوچکتر همانند سوپرمارکت 
ها، قصابی ها اقدام به توزیع مویرگی محصوالت خود نموده است که 
در مدت زمان کوتاهی سهم مناسبی از بازار فروش در سراسر کشور به 

دست آورده است.



شـعب و نمایندگی هابزرگترین هایپر پروتئین زنجیره اى کشور

تفاوت مزرعه خوراک سالم با دیگر مجموعه های حوزه مواد پروتئینی در این است که در این مجموعه انواع گوشت گوسفند و گوساله از بدو تولد 
تا کشتار تحت نظارت شرکت می باشند.

در این زنجیره ، کلیه مراحل از کشتارگاه تا درب فروشگاه و دست مصرف کننده توسط خود شرکت انجام و کنترل می شود. به همین دلیل کیفیت 
در تولید، خدمات و پشتیبانی از سطح باالتری برخوردار است و کلیه نمایندگان می توانند در زمان های خاصی از سال که تامین دچار مشکل می 
شود با خیال راحت به رقابت در بازار بپردازند. همچنین وجود زنجیره ای کامل در تولید انواع فرآورده، امکان تکمیل کردن سبد کاال را به نماینده 

می دهد.
زی خوراک فروشگاه های خود را همیشه به روز نگه داشته و طبق اصول و ضوابط بهداشتی فعالیت خود را به صورت فروش حضوری و اینترنتی 

انجام می دهد. و با محوریت سالمت و مشتری محوری توسعه می دهد.

شرکت مزرعه خوراک سالم از مجموعه هلدینگ بزرگ "گروه صنعتی طبیعت میهن" در نظر دارد
به منظور توسعه بازار و همچنین ایجاد اشتغال و کارآفرینی نسبت به راه اندازی نمایندگی های فروش اقدام نموده است.



بزرگترین هایپر پروتئین زنجیره اى کشور هایپر پروتئین زنجیره ای

از ۱۶ شعبه در سطح استان تهران، بزرگترین هایپر  زی خوراک با داشتن بیش 
پروتئینی سطح کشور محسوب می شود  و بی وقفه در تالش است  که شعب 
فروشگاهی خود را گسترش داده و در سطح سایر استان ها نیز محصوالت 

پروتئینی خود را عرضه و توزیع کند.
رعایت  با  محصوالت  عرضه  در  مشابه  ساختار  با  خواک  زی  شعب 
دستورالعمل های یکسان مبنی بر کیفیت باال در حال خدمت رسانی 

به مشتریان می باشد.

نیاوران



سرویس های ارائه شده در این شعبه محدود به 
محصوالت پروتئینی نمی شود و شما می توانید 
انواع استیک، کباب، ماهی و میگوی طعم دار شده 
را به صورت تازه انتخاب کرده و به درخواست و 
سلیقه خود برای طبخ، تحویل بهترین آشپزهای 
زی خورک دهید تا در محیطی دلنشین برای شما 

سرو شود.

خانه استیک و شعـبه VIP پاسـداران





یکی از نیازهای اساسی و همیشگی یک انسان غذا خوردن است و عامل مهمی که برای تامین انرژی می بایست به آن توجه نمود 
تغذیه سالم است.

ما به دنبال داشتن جامعه و خانواده سالم هستیم و برای رسیدن به این موضوع تالش کرده ایم تا مواد غذایی و دام سالم تولید کرده، 
و پرورش دهیم و وارد چرخه مواد خوراکی کنیم تا دسترسی آسانتری به مواد غذایی سالم داشته باشیم.

تعهد ما تولید محصوالتی سالمت محور با کمترین میزان آلودگی و آنتی بیوتیک ها بوده تا سالمتی را برای شما به ارمغان آوریم



گوشـت و مـرغ تازه



فیله گوساله

سردست گوسالهقلم گوساله

ماهیچه گوساله

محصوالت تازه گوساله

راسته گوساله

خورشتى گوساله

ران گوساله

قیمه اى گوساله

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۲۹۵ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۰۶۶کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۱۲۷کد محصول کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۰۹۷ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۳۶۷۳ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۸۷۸ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۵۵ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۳۷۳۴ کد محصول



آبگوشتى با دنبه گوسفند خورشتى گوسفند

ماهیچه پلویى

گردن اسالیسى گوسفند ماهیچه دست با گل

راسته بى استخوانراسته با استخوان قلوه گاه با استخوان

محصوالت تازه گوسفندی

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۹۳ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۰۲۸۳کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۳۷۲۷کد محصول کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۸۱۶ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۳۳۲ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۳۱۸کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۱۸۹کد محصول کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۸۰۹ کد محصول



سردست گوسفند با استخوان

سردست با ماهیچه

ژیگوقلوه گاه بى استخوان

شقه گوسفندى فیله گوسفندى

مغز ران گوسفندىکباب شاندیزى

ماهیچه ران گوسفندى

محصوالت تازه گوسفندی

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۰۹۷ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۷۰۵۳کد محصول ۱۱۱۷۲۰۱۴کد محصول کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۰۶۰۳ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۵۹۲کد محصول ۱۱۱۷۲۰۳۳کد محصول کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۳۳۲ ۱۳۱۶۳۰۰۹کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۶۶۰کد محصول کد محصول



مغز ران مرغ

سینه بى پوست مرغ 

شنیسل سینه مرغ

محصوالت تازه مرغ

ران بدون پوست مرغسینه مرغ

بال مرغ سادهمخلوط ران وسینه مرغ

بازوى ساده مرغ بال و بازو ساده

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۸۴۷ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۸۵۴کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۳۷۸۹کد محصول کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۲۶۴ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۳۷۷۲کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۲۸۸کد محصول کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۸۵۴ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۳۸۰۲کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۳۶۳کد محصول کد محصول



محصوالت تازه مرغ

فیله ساده مرغ

گردن مرغ

ساق ران بى پوست مرغ

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۳۸۶۴ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۳۵۶ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۰۸۰ کد محصول



محصوالت فرآوری شده مرغ

جوجه کباب سینه باربیکیو بال و بازوى مرغ زعفرانى 

جوجه ران مرغ زعفرانى

جوجه کباب ترشبال و بازو سیر و کره

جوجه کباب زعفرانى بال و بازوى مکزیکى

جوجه کباب ران مکزیکى

جوجه کباب مکزیکى جوجه کباب سبزیجات

جوجه کباب سیر و کره

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۷۳۸ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۷۰۷کد محصول کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۱۶۵ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۹۷۴ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۳۸۲۶ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۱۲۴۲کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۸۵۱کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۸۱۳کد محصول کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۵۵ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۵۵کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۷۵۲کد محصول کد محصول



گوشت چرخ کرده

چرخ کرده مرغگوشت چرخ کرده مخلوط منجمد

چرخ کرده تازه
گوساله، گوسفند و مخلوط

مایه کباب کوبیده منجمد

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۴۶۹ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۰۱۱
۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۰۴۲
۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۰۳۵

کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۹۷۱ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۸۴۴کد محصول کد محصول



گوشـت و مـرغ منجمد



محصوالت انجمادی گوساله

قلوه گاه بى استخوان سردست بى استخوانخرده گوشت ممتاز

ران بى استخوانگوشت خورشتى ممتاز

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۱۲۴ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۴۸۳کد محصول کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۴۷۶ کد محصول ۳۲۱۷۱۰۲۷ ۳۲۱۷۱۰۳۱کد محصول کد محصول



محصوالت انجمادی گوسفندی

ماهیچه رانگردن اسالیسىراسته شاندیزى گوشت خورشتى ممتاز

قلوه گاه گوسفندىخرده گوشتگردن کامل

۳۲۱۷۲۰۵۰ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۱۱۷کد محصول ۳۱۱۷۲۰۶۵کد محصول کد محصول ۳۲۱۷۲۰۵۹ کد محصول

۳۲۱۷۲۰۶۳ کد محصول ۳۲۱۷۲۰۵۹ ۱۲۱۷۲۰۰۱کد محصول کد محصول



۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۸۷۵ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۰۶۳ کد محصول

محصوالت انجمادی مرغ

ران کامل بدون پوست

سینه مرغ بدون پوست



بال و بازو زعفرانى جوجه کباب زعفرانى 

جوجه  کباب مکزیکىبال و بازو مکزیکى جوجه کباب سیر و کره

جوجه ران زعفرانى 

جوجه کباب

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۱۸۶ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۲۶۰۷ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۱۷۹کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۱۷۹کد محصول کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۱۵۵ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۱۶۲کد محصول کد محصول



استیک

استیک تى بن ساده

استیک ریب آى ساده

استیک اسوبوکو ساده
۱۱۱۷۱۰۳۶ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۴۴۵ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۴۱۴ کد محصول



محصوالت نیمه آماده



سمبوسه آبادانى

محصوالت نیمه آماده 

لقمه مرغ

ناگت مرغ 75%لقمه پیتزالقمه گوشت

ناگت مرغ و پنیر

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۵۵
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۶۲
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۸۶۱
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۷۹
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۹۰۸
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۸۶
کد محصول



زى برگر سیب زمینى شنیسل مرغفالفل کنجدى

محصوالت نیمه آماده 

زى برگر %85کباب لقمه 70%فیله سوخارى

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۵۳۷
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۴۹۰
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۲۴
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۴۰۰
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۴۱۷
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۳۱
کد محصول



محصوالت نیمه آماده 

طعم و
کیفیت
طعم و
خانگیخانگیکیفیت

پخت
بدون روغن

پخت
بدون روغن

بدون
مواد افزودنی

بدون
مواد افزودنی

گوشت
تازه و سالم

گوشت
تازه و سالم

چرخکرده همبرگر گوساله
مــرغ برگر

همبرگر با %100 گوشت خالص چرخکرده همبرگر با %100 گوشت گوسفند

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۰۵۵۹
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۰۵۶۶
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۷۲۷۵
کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۲۸۸۱
کد محصول



برگر ویژه همبرگر %30برگر ممتاز همبرگر 60%

کباب لقمه

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۴۶۲ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۴۴۸کد محصول کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۵۵۱۶ کد محصول

محصوالت نیمه آماده



مرغ و قارچ

رست بیف

سبزیجات

گوشت و قارچپپرونى

مخلوط

محصوالت نیمه آماده 

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۵۸۸ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۶۳۲کد محصول کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۶۰۱ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۶۲۵ کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۶۱۸ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۵۹۵کد محصول کد محصول



محصوالت انجمادی عمده

فالفل ناگت مرغ شنیسل فرمى

خـرده گوشتگوشت گوساله و گوسفند مـــرغ

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۵۵ ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۵۵کد محصول کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۴۷۵۵ کد محصول

۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۵۳۷ کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۵۶۸ کد محصول ۶۲۶۱۱۸۶۳۰۶۴۹۰ کد محصول



محصوالت آینده



کوردن بلو

کوکو سبزى

کتلت گوشت قرمز

شنیسل مرغ 

لقمه مرغ %40

کباب ترکى گوشت

کباب ترکى مــرغ

کباب ترکى مخلوط
ناگت مرغ %75اسنک سیب زمینى

Kid



ماهى و میگوسوسیس و کالباس

سوسیس و کالباس

70%

70%

80%

80%

90%

80%

80%

90%

90%

80%

سوسیس هات داگ  %55 گوشت و پنیر

سوسیس هات داگ

سوسیس پپرونی  %55 گوشت قرمز

کالباس خشک 70% 

سوسیس کراکف پنیر 55% 

فیله ماهى حسـون

فیله ماهى سالمون قزل آال

فیله ماهى شیر

فیله ماهى شوریده

فیله ماهى قزل آال

میگو منجمد ( سایز باالى 200)

میگو منجمد ( سایز41-50)

میگو منجمد (پلویى)
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