CARNE GAÚCHA. COM ORGULHO.
O Rio Grande do Sul é terra de quem planta, mas também é terra de
quem cria. Gente que cria com cuidado, paixão e muito orgulho. Aqui o
respeito às raízes é tradição que passa de geração em geração. Terra
de quem ama o que faz e se supera para entregar sempre o melhor:
qualidade que vai além das fronteiras e tem o reconhecimento de um
povo exigente. Por tudo isso, o orgulho de ser do Rio Grande do Sul não
está só no peito, está por toda parte, mas, acima de tudo, no coração.

MEAT FROM RIO GRANDE DO SUL
(GAÚCHA MEAT). PROUDLY.

Rio Grande do Sul is the land of those who plant, but it is also the land of
those who create. People who create with care, passion and a lot of pride.
Here, respecing roots is a tradition that passes from generation to generation.
Land of those who love what they do and surpass themselves to always
deliver the best: quality that goes beyond borders and has the recognition of
demanding people. Becasue of it all, the pride of being from Rio Grande do Sul
is not only in the chest, it is everywhere, but, above all, in the heart.

SABOR E MACIEZ DESDE A ORIGEM.
Gado de grandes raças, oriundo do Pampa Gaúcho,
proporciona carnes mais macias e saborosas.

FLAVOR AND TENDERNESS FROM ORIGIN.
Cattle of great breeds, coming from Pampa Gaúcho,
provides more tender and tastier meat.

NOSSA HISTÓRIA
Na década de 70, éramos uma família do interior do estado
iniciando a jornada em busca de um sonho. Sabendo que não
existe receita pronta para sucesso, usamos os ingredientes que
tínhamos ao nosso alcance: dedicação, força de vontade e o
empreendedorismo.
Nestes mais de 45 anos, valorizamos os princípios de nossa
família, encontramos parceiros com os mesmos valores e
adotamos uma visão moderna de mercado.
Como resultado, crescemos, melhoramos nossos serviços e
nossa qualidade constantemente. Mas não paramos por aí,
seguimos em busca de boas oportunidades e de aprimoramento
para nossos colaboradores. Desta forma, tornamos o Frigorífico
Zimmer uma referência de qualidade e confiança.

OUR HISTORY
In the 70’s we were a family from the countryside of the state starting
the journey in search of a dream. Knowing that there is no recipe ready
for success, we use the ingredients we had at our fingertips: dedication,
willpower and entrepreneurship.
For more than 45 years, we have valued the principles of our family, found
partners with the same values and adopted a modern vision of the market.
As a result, we grew, constantly improve our services and our quality.
But we did not stop there, we continue in search of good opportunities
and improvement for our collaborators. In this way, we have made the
Frigorífico Zimmer a benchmark of quality and reliability.

DO RIO GRANDE DO SUL PARA O MUNDO.
FROM RIO GRANDE DO SUL TO THE WORLD.

Somos um dos poucos frigoríficos do
Sul do Brasil que está apto a exportar
para diversas partes do mundo.
Zimmer é qualidade percebida.

We are one of the few refrigerators
in the South of Brazil that is able to
export to different parts of the world.
Zimmer is perceived quality.

CONTROLE DE QUALIDADE

QUALITY CONTROL

Para se tornar referência em qualidade de carne bovina, o
Frigorífico Zimmer mantém um trabalho constante e intenso
para garantir o padrão na fabricação de todos os seus
produtos. Através de uma equipe especializada, treinada e
atuante que realiza os processos de programas, como:

To become a reference in beef quality, the Frigorífico Zimmer
keeps constant and intense work to guarantee the standard
in the manufacture of all its products. Through a specialized,
trained and active team that performs the program
processes, such as:

- Boas Práticas de Fabricação (BPF);
- Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO);
- Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).

- Goof Manufacturing Practices (GMP);
- Standard Operating Hygiene Procedure (SOHP);
- Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Nossa equipe realiza cada função de acordo com as normas
técnicas e sanitárias exigidas e fiscalizadas pelo órgão de
Inspeção Federal (SIF), garantindo assim o processo correto
e um produto saudável para ser consumido.

Our team performs each function according to the technical
and sanitary standards required and supervised by the
Federal Inspection Body (SIF), thus guaranteeing the correct
process and a healthy product to be consumed.

SEGURANÇA ALIMENTAR.
Nossos produtos são inspecionados e certificados.

FOOD SAFETY.

Our products are inspected and certified.

ESTRUTURA

STRUCTURE

Temos reconhecimento no mercado nacional e internacional em função da
excelente qualidade de nossa carne.

We have recognition in the national and international market due to the
excellent quality of our meat.

Contamos com uma moderna planta industrial localizada no sul do Brasil,
o que nos permite um cuidadoso processo de aquisição de matéria-prima,
abate e logística de transporte.

We have a modern industrial plant located in the south of Brazil, which
allows us a careful process of acquisition of raw material, slaughter and
transportation logistics.

O Bioma Pampa, também conhecido como Campos do Sul ou Campos
Sulinos, permite ao gado o engorde de animais jovens, produzindo assim
uma carne mais macia e saborosa, sem a utilização de suplementos ou
promotores de crescimento, mantendo o sabor especial da carne.

The Pampa Biome, also known as Campos do Sul or Campos Sulinos,
allows cattle to fatten young animals, thus producing a more tender and
tasty meat, without the use of supplements or growth promoters, thus
maintaining the special flavor of the meat.

ABATE HUMANITÁRIO
A empresa possui instalações adequadas, atende corretamente às normas
descritas pelo Ministério da Agricultura (MAPA) e Inspeção Federal (SIF),
garantindo assim o bem-estar animal dos currais até o setor de abate.

HUMANITARIAN SLAUGHTER
The company has adequate facilities, correctly meets the standards described
by the Ministry of Agriculture (MAPA) and Federal Inspection (SIF), thus
guaranteeing the animal welfare of the corrals to the slaughtering sector.

ZIMMER É QUALIDADE NA SUA MESA.

Padronização em todo o processo garante a qualidade em todas as peças.

ZIMMER
IS
QUALITY
ON
YOUR
TABLE.
Standardization throughout the process ensures quality in all parts.

LOGÍSTICA, DESCARGA
E BEM-ESTAR ANIMAL

LOGISTICS, DISCHARGE
AND ANIMAL WELL-BEING

Os animais são acompanhados desde o carregamento
até a chegada ao frigorífico.

The animals are accompanied from loading to arrival in
the refrigerator.

Contamos com uma frota própria, moderna e adequada
para o correto transporte dos animais. Nossos
motoristas são treinados para conduzir os veículos
corretamente no trajeto da fazenda ao frigorífico, com
a preocupação do bem-estar animal, garantindo
assim a qualidade da carne no processo de abate.

We have a fleet of our own, modern and suitable for the
correct transport of animals. Our drivers are trained to
drive vehicles correctly on the farm to the refrigerator, with
the concern for animal welfare, thus ensuring the quality
of the meat in the process of slaughter.

TRANSPORTE
ADEQUADO.
Frota constantemente renovada.

ADEQUATE TRANSPORTATION.
Constantly renewed fleet.

CARNE ANGUS
CERTIFICADA
• Picanha Fatiada
• Vazio
• Contrafilé
• Capa do Filé
• Costela do Traseiro
• Costela do Dianteiro (Assado de Tiras)
• Peito
• Acém
• Paleta
• Recorte do Contrafilé (Bananinha)
• Recorte da Alcatra (Aranha)
• Recorte do Filé Mignon (Cordão do Filé)
Confira todos os cortes em nosso site.

PICANHA

MAMINHA DA ALCATRA

FILÉ MIGNON

ENTRECOT

MIOLO DA ALCATRA

PICANHA

ENTRECOT

FILÉ MIGNON

MIOLO DA ALCATRA

VAZIO

CONTRAFILÉ

MAMINHA DA ALCATRA
Confira todos os cortes em nosso site.

ENTRECOT

Demais cortes

PICANHA

VAZIO

MAMINHA DA ALCATRA

CARNE RESFRIADA DE BOVINO

CARNE RESFRIADA DE BOVINO

CARNE RESFRIADA DE BOVINO

• Coxão Duro
• Patinho
• Capa do Filé
• Lagarto
• Recorte da Alcatra
• Recorte do Contrafilé
• Recorte do Filé Mignon
• Peito
• Acém
• Paleta
Confira todos os cortes em nosso site.

CONTRAFILÉ

FILÉ MIGNON

MIOLO DA ALCATRA

CARNE RESFRIADA DE BOVINO

CARNE RESFRIADA DE BOVINO

CARNE RESFRIADA DE BOVINO

COXÃO MOLE

CORTES DE GANCHO
MEIA CARCAÇAS
• Meia Carcaça Bovina Resfriada
• Meia Carcaça MS Resfriada
• Meia Carcaça Búfalo
• Meia Carcaça Novilho Selecionado
• Meia Carcaça Novilha Selecionada
• Meia Carcaça Novilha Angus
• Meia Carcaça Novilho Angus
TRASEIRO
• Traseiro-Serrote
• Quarto Traseiro (Capote-Aba)
• Quarto Traseiro Novilho Selecionado
• Quarto Traseiro sem Minga

DIANTEIRO
• Quarto Dianteiro
ALCATRA
• Alcatra com osso com Filé Resfriada
• Alcatra com osso sem Filé Resfriada
LOMBO
• Lombo
• Lombo com Filé
• Lombo - Alcatra
• Lombo com Alcatra e Costela sem Minga
• Lombo com Alcatra e Costela
• Lombo com Costela
• Bisteca Resfriada

COXA
• Coxa Bola
• Coxa com Alcatra
• Coxão com Alcatra e Filé
PONTA DE AGULHA
• Ponta de Agulha Zimmer com Vazio Resfriada
• Ponta de Agulha (II) Resfriada
• Costela Esp. com Vazio sem Minga
• Costela Janela sem Vazio Resfriada Bovina
Confira todos os cortes em nosso site.

Verifique disponibilidade dos cortes

MIÚDOS
• Língua
• Aorta
• Fígado
• Vergalho
• Coração
• Medula
• Rim
• Diafragma
• Rabo
• Tendões
• Estômago
• Mocotó
• Retículo
• Omaso
• Carne de Indústria

TRIPAS
• Tripas Fina 1º corte
• Tripas Fina 2º corte
• Tripa Grossa
• Culátra
• Perô
Confira todos os cortes em nosso site.
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