


«Левада» представляє нові унікальні смаки пельменів.  
Унікальність пельменів полягає в тому, що рецепти створені 
професійними кухарями, а налагодити масове виробництво 
можна лише за допомогою спеціалізованого обладнання, яке 
є тільки у нашої компанії. 

Ми відкриваємо нову сторінку в історії такої страви, як 
пельмені. Вперше у споживачів з'являється вибір:  традиційні 
рецепти та нові смаки цієї популярної страви. 

ÒÌ ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi ç 
ÿëîâè÷èíîþ òà 
ñâèíèíîþ 
ðó÷íîi ðîáîòè

700 г

10 шт

4823074607564

- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику

- штрих-код
1

ПАКУВАННЯ

!Íî âè è íê

..

ÒÌ ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi “Îñîáëèâi”

800 г

14 шт

4823074608561

ÒÌ ‘‘Ëåãêà ñòðàâà’’
 ïåëüìåíi “Ýëiòíi”

500 г

19 шт

4823074608486
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òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi “ÔIÐÌÎÂI” 
ç ÿëîâè÷èíîþ

òì ‘‘Ëåâàäà’’ ïåëüìåíi 
ðó÷íîi ðîáîòè
“äîìàøíi”

700 г

10 шт

4823074607779

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi “Ñèáiðñüêi”

700 г

11 шт

4823074607731

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi “ëåâàäèêè”

700 г

11 шт

4823074607724

..

800 г

12 шт

4823074606185
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- штрих-код- маса нетто упаковки

- кількість упаковок у ящику

òì ‘‘Ëåãêà ñòðàâà’’ 
ïåëüìåíi “óêðàIíñüêI”

500 г

19 шт

4823074608011

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi ç ì’ÿñîì
iíäè÷êè

400 г

30 шт

4823074606123

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi ç ìîëîäîþ
áàðàíèíîþ

400 г

30 шт

4823074606130

“

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi “Ôiðìîâi” 

800 г

14 шт

4823074606215
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ÒÌ ‘‘Ëåâàäà’’ ïåëüìåíi
“Ïî-äîìàøíüîìó” ç 
âåðøêîâèì ìàñëîì

400 г; 900 г

30 шт; 10 шт

4823074601449;
4823028605073

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi “ÑèáIðñüêi”

900 г

14 шт

4823074605744

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi “êëàñiê” ç 
ÿëîâè÷èíîþ òà ñâèíèíîþ

900 г

13 шт

4823028601327

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi “Ïàíñüêi”
ç ÿëîâè÷èíîþ òà
ñâèíèíîþ

500 г

15 шт

4823074607595
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- штрих-код- маса нетто упаковки

- кількість упаковок у ящику

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi çI ñâèíèíîþ

400 г; 1000 г

22 шт; 9 шт

4823028600122
4823028600269

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåíi ç ÿëîâè÷èíîþ
òà ñâèíèíîþ

400 г; 850 г; 1000 г

22 шт; 11 шт; 9 шт

4823028600177;
4823074601241;
4823028600276

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ïåëüìåøêè êðóãëèêè
“Íßì-íÿì”

400 г

30 шт
4823074600251

ÒÌ ‘‘ïåëüìåíè Áåëîðóññêèå’’ 
ïåëüìåíi ç ÿëîâè÷èíîþ 
I ñâèíèíîþ 

900 г

11 шт

4823074602354
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òì ‘‘Ñóäàðóøêà’’ 
ïåëüìåíi “Ñòîëè÷íi” 

900 г
14 шт
4823028601280

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ïåëüìåíi 
“ñòîëè÷íi”

500 г

19 шт
4823074604877

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ïåëüìåíi 

400 г; 1000 г

30 шт; 12 шт
4820054320154
4820054320307

òì ‘‘ëåãêà ñòðàâà’’ 
ïåëüìåíi 
“ïî-ñèáiðñüêè”

500 г; 800 г

19 шт; 6 шт
4823074603856
4823074607557



4823074605805
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3500 г

2 шт

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ïåëüìåíi 

3000 г

3 шт

4820054320642

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ïåëüìåíi 
“ÒðàäèöIéíI”

- штрих-код- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику

òì ‘‘Ëåâàäà’’ ïåëüìåíi 
“ïî-äîìàøíüîìó” ç
Âåðøêîâèì ìàñëîì

3500 г

3 шт

4823028605684

òì ‘‘Ñóäàðóøêà’’ 
ïåëüìåíi 
“Ñòîëè÷íi” 

3000 г

4 шт

4823028604083

ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ



òì ‘‘Ëåâàäà’’ ÕIíêàëI
“Ïî-êàâêàçüêè” 
ç áàðàíèíîþ òà 
ñïåöiÿìè

400 г

30 шт

4823028605097

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ÕiíêàëI

550 г

19 шт

4823074606178

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ÕiíêàëI
“Êàâêàçüêi”

550 г

19 шт

4823074606154

Кавказ — це не тільки дуже високі гори, це також і найвищі 
вершини кулінарного мистецтва. І зараз ми представляємо вам одну 
із славетних кавказьких страв — хінкалі з соковитим м’ясом та 
духмяними східними прянощами.
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ПАКУВАННЯ



òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
Õiíêàëi
“Êàâêàçüêi”

3500 г

3 шт

4823074601111

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
Õiíêàëi 

3500 г

3 шт

4823069400170
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ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ

Õiíêàëi 
‘‘ãðóçèíñüêi’’ 

2000 г

3 шт

4823074607571

- штрих-код- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику



Равіолі від компанії «Левада» — прикраса будь-якої 
сімейної вечері або обіду. Проведіть час з близькими, а не біля 
плити. Всього 5 хвилин і наші равіолі, ароматні і готові, у вас 
на столі. 

òì ‘‘Ëåâàäà’’ Ðàâiîëüêè 
ñîêîâèòi “Íÿì-íÿì”

400 г; 1000 г

18 шт; 10 шт

4823074600275;
4823028605042

10

ПАКУВАННЯ

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ÐàâiîëI “ÀïåòèòíI”

800 г

14 шт

4823074608493

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
ÐàâiîëI “ÊËÀÑÈ×ÍI”

800 г

12 шт

4823074608547



òì ‘‘Ñîíå÷êî’’ 
Ðàâiîëi 

900 г

11 шт

4820054320444

11

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ðàâiîëi
“Êàïiòîøêà”

400 г

30 шт

4823074602460

- штрих-код- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику

òì ‘‘5+’’ Ðàâiîëi 
ç ÿëîâè÷èíîþ 
òà ñâèíèíîþ 

400 г; 900 г

22 шт; 10 шт

4823028603338;
4823028602409



òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
Ðàâiîëi 

1000 г

10 шт

4820054320307
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òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
Ðàâiîëi “Ìàëþêè”

1000 г

12 шт

4823074601173

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ðàâiîëi
“Óëþáëåíi”

800 г

14 шт

4823074602804

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ðàâiîëi
“Çàñòîëüíi”

1000 г

9 шт

4823074601432



òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ðàâiîëi
“Óëþáëåíi”

3000 г

4 шт

4823074600572

- штрих-код

òì ‘‘Ñîíå÷êî’’ 
ðàâiîëi
“çàñòîëüíi”

3000 г

3 шт

4823074602446

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ðàâiîëi
“Çàñòîëüíi”

3000 г

3 шт

4823069400552
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ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ

- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ðàâiîëi

“Äîìàøíi”

3000 г

3 шт

4823074608455

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ðàâiîëi

ç ì’ÿñîì

3000 г

4 шт

4823074608431



òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
Ðàâiîëi “Ìàëþêè”

3000 г

4 шт

4823074600503
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òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
Ðàâiîëi çi Ñâèíèíîþ
“Íÿì-Íÿì” 

2500 г

4 шт

4823028600979

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
Ðàâiîëi “Ôiðìîâi”

2500 г

4 шт

4823069400163



òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
Âàðåíèêè 
ç êàðòîïëåþ
ðó÷íîI ðîáîòè

700 г

12 шт

4823074607540

Смак вареників  не відрізняється від смаку «Левада»
приготовлених в домашніх умовах вареників, оскільки вони 
зроблені з любов'ю та лише із найсвіжіших продуктів.

Вареники «Левада» — це поєднання найкращих сортів 
картоплі, свіжих грибів, ріпчастої цибулі, борошна вищого сорту 
та ароматних спецій. Тепер сміливо можна викликати на 
кулінарне змагання своїх знайомих, і якщо в холодильнику є 
вареники «Левада», перемога вам забезпечена. 

- штрих-код
15

ПАКУВАННЯ

Неперевершенi варенички з 
картопляною начинкою вилiпленi 
дбайливими руками наших робітникiв

Íî ! âè à íê

..

- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику



òì ‘‘ËÅÂÀäà’’ âàðåíèêè 
ç êàðòîïëåþ

400 г; 1000 г

30 шт; 12 шт

4823028600955;
4823028601426
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òì ‘‘ËÅÂÀäà’’ âàðåíèêè 
ç êàðòîïëåþ 
òà ãðèáàìè

1000 г

12 шт

4823028601440

òì ‘‘ËÅÂÀäà’’ âàðåíèêè 
ç êàðòîïëåþ òà 
ïå÷iíêîþ

1000 г

12 шт

4823028601433
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òì ‘‘ËÅÂÀäà’’
Óëþáëåíi âàðåíèêè 
ç êàðòîïëåþ
òà Ñìàæåíîþ Öèáóëüêîþ

900 г

10 шт

4823074600428

- штрих-код

òì ‘‘ËÅÂÀäà’’
 Óëþáëåíi âàðåíèêè 
ç êàðòîïëåþ 
òà ëiñîâèìè 
ãðèáî÷êàìè

900 г

10 шт

4823074600404

òì ‘‘ËÅÂÀäà’’
Óëþáëåíi âàðåíèêè 
ç êàðòîïëåþ
òà Ñìàæåíîþ ïå÷iíî÷êîþ

900 г

10 шт

4823074600411

- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику
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òì ‘‘Âàðåíèêè 
Áåëîðóññêèå’’ 
âàðåíèêè ç 
êàðòîïëåþ 

1000 г

12 шт

4823074602361

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
âàðåíèêè ç 
êàðòîïëåþ

500г; 900 г

19 шт; 13 шт

4823074604884;
4823074602002
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ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
âàðåíèê ç
êàðòîïëåþ

3000 г

3 шт
4820054321342

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
âàðåíèê ç
êàðòîïëåþ
òà ãðèáàìè

3000 г

3 шт
4820054321359

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
âàðåíèê ç
êàðòîïëåþ 
òà ïå÷iíêîþ

3000 г

3 шт
4823074602453

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
âàðåíèê ç
ëiâåðîì

3000 г

3 шт
4823069400156

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
âàðåíèê ç
ì’ÿñîì
òà ÷àñíèêîì

3000 г

3 шт
4823074604648

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
âàðåíèê iç
ñîëîäêèì
ñèðîì

3000 г

3 шт
4823028605769

- штрих-код- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику

òì ‘‘Ëåâàäà” 
âàðåíèêè ç 
êàðòîïëåþ
ðó÷íîi ðîáîòè

3000 г

3 шт
4823074608042

”



Млинці  — це млинці з популярними та традиційними «Левада»
начинками. Завдяки інноваційним технологіям та передовому 
обладнанню, встановленому на підприємстві, наші млинці 
навіть зовні вигідно відрізняються від продукції конкурентів. 
Тісто наших млинців завжди рівномірно обсмажується до 
приємного жовтуватого відтінку. 

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
Íàëèñíèêè ç 
âèøíåþ

480 г

12 шт

4823028602270

òì ‘‘ëåâàäà’’ 
ìëèíöi ç ñèðîì 
òà ðîäçèíêàìè

420 г

12 шт

4823028602287

òì ‘‘ëåâàäà’’ ìëèíöi 
ç êóðÿ÷èì ì’ÿñîì 
òà ãðèáàìè

420 г

12 шт

4823028602300

20

ПАКУВАННЯ
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ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
áåíäåðèêè ç 
ì’ÿñîì

3000 г

3 шт

4823028601143

òì ‘‘ýêîíîìêà’’ 
áåíäåðèêè ç 
ì’ÿñîì

3000 г

3 шт

4823069400149

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ìëèíöi ç 
ì’ÿñîì

3000 г

3 шт

4823069400125

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ìëèíöi ç 
ïå÷iíêîþ

3000 г

3 шт

4823069400132

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
ìëèíöi ç ñèðîì

3000 г

3 шт 

4823069400118

- штрих-код- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику



Котлети — скільки всього ароматного, соковитого і смачного, 
знайомого нам з дитинства в цьому простому слові. Компанія 
«Левада» має дійсно безпрецедентний по своїм розмірам 
асортимент котлетного ряду, який включає в себе 
різноманітні форми, кольори панірування і технології 
виробництва. 

ÒÌ “ýêîíîìüêà” 
êîòëåòà

“Ãðå÷àíèê”

3000 г

3 шт
4823074600725

ÒÌ “ýêîíîìüêà”
êîòëåòè
“êóðÿ÷i”

3000 г

3 шт
4823069400194

22

ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ

ÒÌ “ñîíå÷êî”
êîòëåòè

 “äîìàøíi”

3000 г

3 шт
4820054320529



- штрих-код
23

ÒÌ “ýêîíîìüêà”
êîòëåòè
“ïî-ñåëÿíñüêè”

3000 г

3 шт
4823074607366

ÒÌ “ýêîíîìüêà”
êîòëåòè
“Ôiðìîâi”

3000 г

3 шт
4823069400187

ÒÌ “ýêîíîìüêà”
êîòëåòè
“êîçàöüêi”

3000 г

3 шт
4823074607373

- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику



Майстерність виробництва заморожених напівфабрикатів — це і є та 
майстерність, якою компанія «Левада» досконало заволоділа за 
довгі роки бездоганної праці.

24

ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ

ÒÌ “ýêîíîìüêà”
Ïåðåöü Ôàðøèðîâàíèé

3000 г

4 шт
4823074602934

ÒÌ “ýêîíîìüêà”
ãîëóáöi ç ì‘ÿñîì
òà ðèñîì

3000 г

3 шт
4823074602811

ÒÌ “ýêîíîìüêà”
÷åáóðåêè îáñìàæåíI

3500 г

2 шт
4823074608462



òì ‘‘Ëåâàäà’’ òiñòî 
ëèñòêîâî-
äðiæäæîâå

500 г; 1000 г

24 шт; 12 шт
4820054320611;
4820054320604

òì ‘‘Ëåâàäà’’ òiñòî 
Ëèñòêîâå

500 г; 1000 г

24 шт; 12 шт
4820054320581;
4820054320598

В асортиментній лінійці є чотири тіста: всім добре «Левади» 
відоме листкове, листково-дріжджове, пісочне та медове тісто. 
Тісто нашої торгової марки відрізняється прекрасним смаком, 
тому припаде до душі як досвідченим господиням, так і 
кулінарам-початківцям. 

òì ‘‘Ëåâàäà’’ òiñòî 
Ëèñòêîâå (äëÿ òîðòó
“Íàïîëåîí”)                         
”

800 г

12 шт
4823074601951

- штрих-код
25

ПАКУВАННЯ

- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику
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òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
òiñòî Ëèñòêîâå

900 г; 1000 г

12 шт; 12 шт
4823074606338;
4823074601777

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
òiñòî Ëèñòêîâî-äðiæäæîâå

900 г; 1000 г

12 шт; 12 шт
4823074606352;
4823074601784

òì ‘‘Ëåâàäà’’ òiñòî äëÿ 
êîðæiâ “ìåäîâèê”

500 г

24 шт
4823074602774

òì ‘‘Ëåâàäà’’ 
òiñòî ïiñî÷íå

500 г

24 шт
4823074602781

òì ‘‘ýêîíîìüêà’’ 
îñíîâà äëÿ ïiöè

320 г

20 шт
4823074602392

òì ‘‘ëåâàäà’’ 
îñíîâà äëÿ ïiöè

320 г

20 шт
4823074602378



Сьогодні компанія  відкриває для себе нові «Левада»
гастрономічні горизонти. З великим задоволенням ми 
презентуємо нашу нову кулінарну вершину — заморожені 
торти. До складу наших тортів входять виключно натуральні 
інгредієнти, які пройшли лабораторні дослідження і жорсткий 
відбір наших фахівців.  Зручність полягає в тому, що торт 
треба лише залишити при кімнатній температурі на кілька 
годин, після чого він готовий до вживання.

Торти

òîðòè â
àñîðòèìåíòi

маса торту 900 г

Òîðò 
“íàïîëåîí”

ваговий

Òîðòè â
àñîðòèìåíòi

маса торту 450 г

- штрих-код
27

ПАКУВАННЯ
ТА ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ

- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику



1680 г (24 штуки)

2 шт
4823074606031

Ìàôií ç 
àðîìàòîì âàíiëi

1680 г (24 штуки)

2  шт
4823074606109

Ìàôií çi 
ñìîðîäèíîþ

1680 г (24 штуки)

2 шт
4823074606017

Ìàôií

1680 г (24 штуки)

2  шт
4823074606048

Ìàôií
ç àðîìàòîì

øîêîëàäó

1680 г (24 штуки)

2 шт 
4823074606024

Існує кілька історій про походження назви «мафін». В одній з 
них слово мафін прийшло в Великобританію в XI столітті від 
французького слова moufflet, що означає м’який хліб. Інша 
історія пов’язує це слово з німецьким muffe — один з видів 
хліба.

28

ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ



òì “Ëåâàäà”
êðóàñàíè

360 г

18 шт
4823074605249

òì “Ëåâàäà”
êðóàñàíè ç
øîêîëàäîì

360 г

18 шт
4823074605287

Справжні французькі круасани на вашій кухні. Завдяки 
компанії «Левада», ви і ваші рідні зможуть повною мірою 
насолодитися приголомшливим смаком справжньої 
французької випічки.

29

ПАКУВАННЯ

ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ

òì “Ëåâàäà”
êðóàñàíè ç
øîêîëàäîì

2000 г (30 штук)

2 шт
4823074605065

- штрих-код

òì “Ëåâàäà”
êðóàñàíè

2000 г (33 штуки)

2 шт
4823074605058

- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику



òì “Ëåâàäà”
Øòðóäåëü
ç âèøíåþ

300 г

16 шт
4823074604020

òì “Ëåâàäà” 
øòðóäåëü ç 
ÿáëóêîì òà 

êîðèöåþ

300 г

16 шт
4823074604013

Відень — серце старої Європи, неперевершена кулінарна 
майстерність якої незаперечна. Справжні віденські штруделі і 
штрудлики тепер і на вашій кухні.

30

ПАКУВАННЯ
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ВАГОВА
ПРОДУКЦІЯ

øòðóäåëü ç
âèøíåþ

6000 г

1 шт
4823074604853

øòðóäåëü ç
ÿáëóêîì I
êîðèöåþ

6000 г

1 шт
4823074604860

øòðóäëèêè ç
êàðòîïëåþ
òà ãðèáàìè

3000 г

2 шт
4823074604693

øòðóäëèêè ç
ÿáëóêîì
òà êîðèöåþ

3000 г

2 шт
4823074604679

øòðóäëèêè ç
ì’ÿñîì

3000 г

2 шт
4823074604686

- штрих-код- маса нетто упаковки
- кількість упаковок у ящику
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Компанія  — лідер українського ринку з виробництва заморожених напівфабрикатів. Девіз «Левада»
компанії — «Якість без компромісів!».

Становлення компанії почалося в 1998 році, коли була запущена перша виробнича лінія з 
виробництва пельменів. На динамічному ринку компанія не має собі рівних за темпами розвитку, досвіду 
і рівню технологій, які застосовуються. На сьогоднішній день, асортимент компанії настільки великий, що 
дозволить задовольнити навіть самих вибагливих споживачів.

Щорічно компанія інвестує в передове устаткування від світових виробників, що дозволяє розширювати 
асортимент і дивувати споживачів різними формами продукції, що випускається.

Основними складовими відмінної якості продукції є сировина, ультрасучасне обладнання, яке може 
дозволити собі далеко не кожен виробник, а також фахівці високого рівня.

На підприємстві встановлені італійські лінії «Dominioni», котлетна лінія «Stork», французька млинцева 
лінія «Balpe» і американські тісторозкатувальні машини. Всі продукти компанії  проходять «Левада»
заморозку в спеціалізованих шведських камерах швидкої заморозки «Frigoskandya».

Компанія  відома за кордоном і ряд країн вже оцінили дійсно якісний український продукт. У «Левада»
числі країн-партнерів можна відзначити: Білорусь, Молдову, Казахстан, Ізраїль, Грузію і багатьох інших. 
Не зупиняючись на досягнутому, ми впевнені, що продукцію  оцінять ще не в одному десятку «Левада»
країн, адже українська кухня відома на весь світ!

Наше підприємство перше в своїй галузі сертифіковане по системам управління якістю та безпекою 
харчових продуктів ISO 9001 та HACCP 22000. Кілька років тому компанією було отримано важливий 
європейський сертифікат IFS FOOD, який надає можливість для компанії поставляти свою продукцію в 
країни Європи.

ТОВ "Торговий Дім Левада" є лідером на ринку заморожених напівфабрикатів України. Наша 
компанія працює з усіма національними мережами України, а також є для них стратегічним партнером в 
рамках проектів "Private Label".

Про компанiю



Виробництво
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В своєму виробництві компанія «Левада» використовує 
найсучасніші виробничі лінії: італійське формовочне 
обладнання для переробки м’яса, обладнання  для 
виробництва котлет фірми «Stork», спіральні камери 
заморозки «Frigoskandia». Це найбільш сучасне обладнання, 
яке на сьогодні існує, і яке може дозволити собі лише дуже 
потужний і великий виробник.
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ТОВ «Торговий Дім Левада»
Вул. Середня, 36, м. Одеса, 65091, Україна 

Тел.: +38 0482 37 57 89 (90)
Е-mail: info@levada.ua, www.levada.ua


