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Сосиски З яловичиною
Сорт: вищий        
Оболонка: поліамід
Склад: яловичина, свинина, м’ясо птиці, 
молоко, сіль, перець чорний, горіх 
мускатний, цукор, перець чилі
Строк придатності: в упаковці 50 діб
Упаковка: СГУ, ТУ фіксована вага 275 г.
Штрих-код: 22019118 РРРР С
 4823079001503 – фікс вага

Сосиски З філе 
Сорт: перший        
Оболонка: аміпак кільцевий
Склад: свинина, філе куряче, м’ясо птиці, сир 
твердий, молоко, сіль, перець чорний, горіх 
мускатний, цукор
Строк придатності: в упаковці 60 діб
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22019133 РРРР С

Сосиски З філе 
Сорт: перший        
Оболонка: поліамід
Склад: свинина, філе куряче, м’ясо 
птиці, молоко, сіль, перець чорний, горіх 
мускатний, цукор
Строк придатності: в упаковці 50 діб
Упаковка: СГУ, ТУ фіксована вага 275 г.
Штрих-код: 22019119 РРРР С
 4823079001480 – фікс вага

СОСИСКИ



Сосиски Зі свининою
Сорт: перший        
Оболонка: поліамід
Склад: свинина, м’ясо птиці, сир твердий, 
сіль, цукор, спеції, духмяний перець, перець 
чилі
Строк придатності: в упаковці 50 діб
Упаковка: СГУ, ТУ фіксована вага 275 г.
Штрих-код: 22019120 РРРР С
 4823079001497 – фікс вага

СОСИСКИ

Сосиски Смачні
Сорт: перший
Оболонка: аміпак
Склад: свинина, м’ясо птиці, сіль, сир 
Моцарелла, спеції
Термін зберігання: в упаковці 60 діб
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22020770 РРРР С
 



Сардельки З філе
Сорт: перший
Оболонка: натуральна (черева)
Склад: свинина, філе куряче, жир яловичий, 
сіль, спеції, цукор, кмин мелений
Строк придатності: в упаковці 25 діб
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22019116 РРРР С – СГУ
 

Сардельки З яловичиною 
Сорт: вищий
Оболонка: натуральна (черева)
Склад: яловичина, свинина, м’ясо птиці,  
молоко, сіль, спеції, цукор
Строк придатності: в упаковці 25 діб
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22019115 РРРР С – СГУ
 

САРДЕЛЬКИ

Сардельки Смачні
Сорт: перший
Оболонка: н/о черева
Склад: свинина, м’ясо птиці, сіль, сир 
Моцарелла, молоко, спеції
Термін зберігання: в упаковці 25 діб
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22020769 РРРР С



Ніжна з яловичиною
Сорт: вищий
Оболонка: натуральна (синюга)
Склад: свинина, яловичина, м’ясо птиці, 
молоко, сіль, перець чорний, горіх мускатний
Строк придатності: в упаковці 60 діб
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22019103 РРРР С – ТУ
 22021322 РРРР С – порц.

Смачна
Сорт: перший
Оболонка: н/о синюга
Склад: свинина, сало, м’ясо птиці,  олія, сіль, 
молоко, перець чорний, мускатний горіх 
Термін зберігання: в упаковці 60 діб
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22020771 РРРР С – ТУ
 22020879 РРРР С – порц.

ВАРЕНІ КОВБАСИ
в натуральній оболонці



Ніжна з яловичиною
350г та 1,6 кг
Сорт: вищий
Оболонка: поліамід
Склад: свинина, яловичина, м’ясо птиці, 
молоко, сіль, перець чорний, горіх 
мускатний
Строк придатності: в оболонці 60 діб
Упаковка: 350 г, ≈1,6 к
Штрих-код: 4823079000933

ВАРЕНІ КОВБАСИ
в поліаміді

Олів’є 450г та 1,6 кг
Сорт: перший
Оболонка: поліамід
Склад: свинина, м’ясо птиці, молоко, сіль, 
горіх мускатний, мацис, спеції
Строк придатності: в оболонці 60 діб
Упаковка: 450 г, ≈1,6 к
Штрих-код: 4823079001220



НАПІВКОПЧЕНІ КОВБАСИ

На дровах зі свининою
Сорт: перший
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, сало, м’ясо птиці, сіль, 
кмин, часник, спеції
Строк придатності: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22019105 РРРР С

На дровах з яловичиною
Сорт: перший
Оболонка: фабіос
Склад: яловичина, свинина, сало, м’ясо 
птиці, сіль, чорний перець, білий перець, 
коріандр, часник, спеції
Строк придатності: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22019106 РРРР С

Салямі
Сорт: перший
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, сало, м’ясо птиці, 
яловичина, сіль, спеції
Строк придатності: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22021074 РРРР С



На дровах з філе
Сорт: перший
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, сало, м’ясо птиці, філе 
куряче, сіль,  спеції
Строк придатності: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ

НАПІВКОПЧЕНІ КОВБАСИ

На дровах зі свининою
Сорт: перший
Оболонка: н/о черева
Склад: свинина, сало, м’ясо птиці, сіль, 
кмин, часник, спеції
Строк придатності: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22021187 РРРР С



СИРОКОПЧЕНІ КОВБАСИ

Сушена зі свининою
Сорт: перший
Оболонка: білкозин
Склад: свинина, сало, яловичина, сіль, 
перць чорний, кмин мелений
Строк придатності: в упаковці 120 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22019111 РРРР С

Сушена з філе
Сорт: перший
Оболонка: білкозин
Склад: філе куряче, яловичина, сало, жир 
яловичий, сіль, перець червоний гострий, 
кмин мелений
Строк придатності: в упаковці 120 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22019110 РРРР С



Сушена з яловичиною
Сорт: вищий
Оболонка: білкозин 
Склад: яловичина, сало, свинина, сіль, 
часник, спеції
Строк придатності: в упаковці 120 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22019112 РРРР С

Сушена з конини
Сорт: перший
Оболонка: білкозин 
Склад: конина, сало, сіль, перець 
червоний, кмин, спеції
Строк придатності: в упаковці 120 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22019496 РРРР С



Завдяки європейському досвіду майстрів «М’ясної Гільдії», була створена нова лінійка сосисок 
та сардельок «Майстри смачного життя». Унікальні для українського ринку рецептури, що 
задовольняють різноманітні смаки навіть самих найвибагливіших споживачів. Сосиски з сиром 
моцарелла – з iталійським характером та ніжною моцареллою усередині, з вершками та філе 
індички – чудове поєднання вершків та філе індички, як ніжний та дієтичний французький прованс, 
з шинкою та сулугуні – гарячий та соковитий грузинський колорит, з вершками та телятиною – 
традиційне поєднання ніжного м’яса та вершків – українська класика.
Кожна сосиска має свій унікальний рецепт та історію, яскраву емоцію, яка перетворює звичаний 
сніданок чи вечерю на смачну та щасливу сімейну подію. Тим паче, що приготування такої страви 
займає менше ніж 3 хвилини. Залишаючи вільний час родині для спілкування та відпочинку разом. 
Смачні сосиски та сардельки від Майстрів Смачного Життя – «М’ясна Гільдія»!

1. Єдиний яскравий дизайн всієї лінійки чітко виді-
ляє продукт на полиці через емоційні і позитивні 
образи шеф-кухарів європейських країн. За-
гальний стиль та образи диференціюють лінійку 
на полицях магазинів.

2. Усі сосиски та сардельки з шеф-кухарями ви-
ключно вищого гатунку, тобто при їх приготу-
ванні використовується свіже м’ясо найкращих 
сортів – яловичина, свинина, індичка, телятина, 
натуральні спеції та сири моцарелла і сулугуні.

3. До старту продажів на території України було 
проведено велику кількість досліджень, завдяки 
яким було враховано найвибагливіші побажан-
ня наших споживачів. Були проведені дегустації 

серед яких позиції «М’ясної Гільдії» за всіми по-
казниками незмінно отримували найвищий бал.

4. При виробництві продукції використовується 
штучна оболонка багатошаровий поліамід, яка, 
на сьогоднішній день, є однією з найсучасніших 
на ринку ковбасних виробів. Завдяки її абсолют-
ній непроникності, продукт надійно захищений 
від навколишнього середовища, тобто Ви може-
те бути впевнені в якості та безпеці наших соси-
сок та сардельок.

5. Поліамідна оболонка, завдяки своїй непроник-
ності, дозволяє отримати тривалі терміни збе-
рігання продукту БЕЗ використання будь-якої 
хімічної обробки.

Основні відмінності від конкурентів:
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СОСИСКИ
Серія Майстри Смачного Життя

Сосиски з сиром  
MOZZARELLA
Сорт: вищий        
Оболонка: поліамід
Склад: свинина, яловичина, сир 
Моцарелла, м’ясо птиці, молоко, сіль, 
яйця, перець чорний, мускатний горіх
Термін зберігання: в упаковці 50 діб, 
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ, фіксована вага 285 г
Штрих-код:  22020488 РРРР С – СГУ
 4823079001411 – 285 г

Сосиски з вершками 
та з телятиною
Сорт: вищий        
Оболонка: поліамід
Склад: яловичина від молодих 
тварин, свинина, вершки, м’ясо птиці, 
молоко, сіль, яйця, перець чорний, 
мускатний горіх
Термін зберігання: в упаковці 50 діб, 
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ, фіксована вага 285 г
Штрих-код:  22020490 РРРР С – СГУ
 4823079001398 – 285 г



Сосиски з вершками 
та з філе індички
Сорт: вищий 
Оболонка: поліамід
Склад: свинина, яловичина, вершки, 
філе індички, сир твердий, молоко, 
сіль, яйця, перець чорний, мускатний 
горіх
Термін зберігання: в упаковці 50 діб, 
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ, фіксована вага 285 г
Штрих-код:  22020484 РРРР С – СГУ
 4823079001404 – 285 г

СОСИСКИ
Серія Майстри Смачного Життя

Сосиски з шинкою та  
сулугуні
Сорт: вищий        
Оболонка: поліамід
Склад: свинина, шинка, сир сулугуні, 
яловичина, м’ясо птиці, молоко, сіль, 
яйця, перець чорний, мускатний горіх, 
цукор
Термін зберігання: в упаковці 50 діб, 
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ, фіксована вага 285 г
Штрих-код:  22020486 РРРР С – СГУ
 4823079001381 – 285 г



Сардельки з 
вершками та  
з телятиною
Сорт: вищий        
Оболонка: натуральна (черева)
Склад: яловичина від молодих 
тварин, свинина, вершки, м’ясо птиці, 
молоко, сіль, яйця, перець чорний, 
мускатний горіх
Термін зберігання: в упаковці 25 діб, 
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22020493 РРРР С

САРДЕЛЬКИ 
Серія Майстри Смачного Життя

Сардельки з сиром  
MOZZARELLA
Сорт: вищий        
Оболонка: натуральна (черева)
Склад: свинина, яловичина, м’ясо 
птиці, сир Моцарелла, молоко, сіль, 
яйця, перець чорний, мускатний горіх
Термін зберігання: в упаковці 25 діб, 
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22020489 РРРР С



Сардельки з шинкою 
та сулугуні
Сорт: вищий        
Оболонка: натуральна (черева)
Склад: свинина, шинка, м’ясо птиці, 
сир сулугуні, яловичина, сіль, яйця, 
молоко, перець чорний, мускатний 
горіх, цукор
Термін зберігання: в упаковці 25 діб, 
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22020487 РРРР С

САРДЕЛЬКИ 
Серія Майстри Смачного Життя

Сардельки з 
вершками та  
з філе індички
Сорт: вищий        
Оболонка: натуральна (черева)
Склад: свинина, яловичина, вершки, 
філе індички, сир твердий, молоко, сіль, 
яйця, перець чорний, мускатний горіх
Термін зберігання: в упаковці 25 діб, 
без упаковки 3 доби 
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22020485 РРРР С



Сосиски Троє поросят
Сорт: вищий        
Оболонка: аміцел   
Склад: свинина, яловичина, м’ясо 
куряче, сир твердий, молоко, яйця, 
сіль, цукор, спеції 
Термін зберігання: в упаковці 25 діб,  
без упаковки 3 доби
Упаковка:  СГУ, фіксована вага 285 г
Штрих-код:  22017284 РРРР С – СГУ
 4823079001442 – 285 г

СОСИСКИ 
Дитяча серія

Сосиски  
П’ятачки з сиром
Сорт: вищий        
Оболонка: аміпак   
Склад: свинина, яловичина, філе 
куряче, сир твердий, молоко, яйця, 
сіль, цукор, спеції 
Термін зберігання: в упаковці 50 діб, 
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ, фіксована вага 285 г
Штрих-код:  22017468 РРРР С – СГУ
 4823079001428 – 285 г

Сосиски Три Корівки
Сорт: вищий
Оболонка: поліамід
Склад: свинина, яловичина, сало, 
філе куряче, сир твердий, молоко, 
яйця, сіль, спеції
Термін зберігання: в упаковці 50 діб, 
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ, фіксована вага 285 г
Штрих-код:  22019466 РРРР С – СГУ
 4823079001435 – 285 г



СОСИСКИ

Молочні ДСТУ
Сорт: вищий         
Оболонка: аміцел
Склад: свинина, яловичина, яйця, 
сіль, молоко, цукор, спеції
Термін зберігання: в упаковці 25 діб,  
без упаковки 3 доби
Упаковка: СГУ
Штрих-код: 22016959 РРРР С

Смачні з філе
Сорт: перший        
Оболонка: аміпак
Склад: свинина, філе куряче, жир 
яловичий, м’ясо птиці, молоко, сіль, 
перець чорний, мускатний горіх
Термін зберігання: в упаковці 50 діб,  
без упаковки 2 доби
Упаковка: ВГУ
Штрих-код: 22019373 РРРР С



ВАРЕНІ КОВБАСИ
Серія Майстри Смачного Життя та ДСТУ

З вершками та з телятиною
Сорт: вищий
Оболонка: н/о синюга
Склад: свинина, яловичина від молодих тварин, 
м’ясо куряче, вершки,молоко, сіль, мацис, горіх 
мускатний, майоран
Термін зберігання: в упаковці 60 діб, без 
упаковки 3 доби
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22020986 РРРР С – ТУ
 22020877 РРРР С – порц.

Екстра з молоком
Сорт: вищий
Оболонка: н/о синюга
Склад: свинина, яловичина, філе куряче, 
молоко, сіль, перець чорний, мускатний горіх, 
каперси, мацис
Термін зберігання: в упаковці 60 діб, без 
упаковки 3 доби
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22020983 РРРР С – ТУ
 22020877 РРРР С – порц.

Лікарська ДСТУ
Сорт: вищий
Оболонка: натуральна (міхур)
Склад: свинина, яловичина, яйця, сіль, молоко, 
цукор, горіх мускатний
Термін зберігання: в упаковці 60 діб, без 
упаковки 3 доби, порційний вакуум – 12 діб
Упаковка: вакуум цілим виробом
Штрих-код: 22016934 РРРР С – цілий виріб
 



ВАРЕНІ КОВБАСИ
Серія Майстри Смачного Життя

З вершками та з 
телятиною
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, яловичина від молодих 
тварин, м’ясо куряче, вершки, молоко, сіль, 
мацис, горіх мускатний, майоран
Термін зберігання: в упаковці 25 діб, без 
упаковки 3 доби
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22020988 РРРР С

Екстра з молоком
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, яловичина, філе куряче, 
молоко, сіль, перець чорний, мускатний горіх, 
каперси, мацис
Термін зберігання: в упаковці 25 діб, без 
упаковки 3 доби
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22020985РРРР С 



Салямі
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, сало, яловичина, м’ясо птиці, 
сіль, перець чорний, мацис, мускатний горіх, 
паприка
Термін зберігання: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22021091 РРРР С

З телятиною
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос 
Склад: свинина, яловичина від молодих 
тварин, сало, сіль, спеції, перець білий, перець 
духмяний, перець чорний
Термін зберігання: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22021088 РРРР С

НАПІВКОПЧЕНІ КОВБАСИ
Серія Майстри Смачного Життя



З шинкою та сулугуні
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, шинка, сало, м’ясо птиці, 
сир сулугуні, сіль, часник, перець чилі, 
паприка, селера, перець чорний, спеції
Термін зберігання: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22021132 РРРР С

НАПІВКОПЧЕНІ КОВБАСИ
Серія Майстри Смачного Життя

Домашня
Сорт: перший
Оболонка: натуральна (черева)
Склад: свинина, сіль, часник, спеції, перець 
червоний гострий
Термін зберігання: в упаковці 25 діб
Упаковка: ВГУ
Штрих-код: 22018788 РРРР С – ВГУ
 

НАПІВКОПЧЕНІ КОВБАСИ
Класична серія



НАПІВКОПЧЕНІ КОВБАСИ
Класична серія

Преміум
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: яловичина, сало, свинина, філе куряче, 
сіль, спеції
Термін зберігання: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ Штрих-код: 22017900 РРРР С

Шинкова
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, філе куряче, сіль, спеції
Термін зберігання: в упаковці 25 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22017634 РРРР С



СИРОКОПЧЕНІ КОВБАСИ 
Серія Майстри Смачного Життя
З філе індички
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад:  філе куряче, сало, філе індички, сіль, 
перець чорний, перець білий, мускатний горіх, 
часник
Термін зберігання: в упаковці 120 діб, 
порц. – 90 діб
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22021086 РРРР С

Салямі
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, яловичина, сало, сіль, цибуля, 
часник, перець білий, спеції
Термін зберігання: в упаковці 120 діб, 
порц. – 90 діб
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22021083 РРРР С

З телятиною
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, яловичина від молодих 
тварин, сало, сіль, цибуля, часник, перець 
білий, перець чилі, спеції
Термін зберігання: в упаковці 120 діб, 
порц. – 90 діб
Упаковка: ТУ, порційний вакуум
Штрих-код: 22021085 РРРР С



СИРОКОПЧЕНІ КОВБАСИ
Класична серія та Серія ДСТУ

Махан по-татарськи
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос/білкозин
Склад: конина, сало, сіль, спеції
Термін зберігання: в упаковці 120 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22021092 РРРР С

Брауншвейгська ДСТУ
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос/білкозин
Склад: яловичина, сало, свинина, сіль, цукор, 
перець чорний мелений, горіх мускатний 
мелений
Термін зберігання: в упаковці 120 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22017267 РРРР С

Московська ДСТУ
Сорт: вищий
Оболонка: фабіос/білкозин
Склад: яловичина, сало, сіль, цукор, перець 
чорний мелений, горіх мускатний мелений
Термін зберігання: в упаковці 120 діб
Упаковка: ТУ
Штрих-код: 22017450 РРРР С



Балик Традиційний
Сорт: вищий        
Склад: спинно-поперекова частина свиняча, 
сіль, спеції
Термін зберігання: в упаковці 60 діб, без 
упаковки 5 діб
Упаковка: порційний вакуум
Штрих-код:  22017919 РРРР С – порц.

Грудинка Пряна
Сорт: вищий       
Склад: грудо-реберна частина свиняча, 
сіль, спеції
Термін зберігання: в упаковці 60 діб, 
без упаковки 5 діб
Упаковка: порційний вакуум
Штрих-код: 22017921 РРРР С

Рулет по-домашньому
Сорт: вищий        
Склад: грудо-реберна частина свиняча,  
сіль, часник, спеції
Термін зберігання: в упаковці 60 діб, без 
упаковки 5 діб
Упаковка: порційний вакуум
Штрих-код:  22018905 РРРР С – порц.

КОПЧЕНО-ВАРЕНЕ М’ЯСО 



СИРОКОПЧЕНІ ДЕЛІКАТЕСИ

Бастурма Класична  
з яловичини с/в
Сорт: вищий        
Склад: тазостегнова частина яловичих 
напівтуш,  
сіль, цукор, спеції
Термін зберігання: в упаковці 50 діб
Упаковка: порційний вакуум
Штрих-код: 22017951 РРРР С





Mahan
Махан

Mahan – це легендарна татарська 
ковбаса з конини. Для її приготуван-
ня використовується м’ясо спеціаль-
но відгодованих коней певних порід.  
У виконанні технологів «Gremio de La 
Carne» цей вид ковбаси – безперечний 
лідер продажів компанії, оскільки вони 
удосконалили смакові якості продукту, 
зменшивши кількість використовувано-
го жиру до мінімуму.

Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: конина, сіль, спеції, мускатний горіх
Термін зберігання: в упаковці 120 діб
Упаковка: дерев’яна коробка
Штрих-код: 22018965 РРРР С

Pepperoni
Пеппероні

Pepperoni. Технологи «Gremio de La 
Carne» об’їхали всі регіони сонячної Іта-
лії, щоб дослідити кращі рецепти приго-
тування Pepperoni і створили свій влас-
ний смаковий шедевр.
Pepperoni «Gremio de La Carne» перевер-
шила більшість італійських аналогів. На 
міжнародних виставках якість італійці 
оцінили найвищою нагородою.

Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, сіль, перець духмяний, 
лавровий лист, паприка
Термін зберігання: в упаковці 120 діб
Упаковка: декоративна коробка
Штрих-код: 22018945 РРРР С

СИРОКОПЧЕНІ КОВБАСИ



СИРОКОПЧЕНІ КОВБАСИ

Fuet de la Carne
Фует де ла Карне

Fuet de la Cаrne – іспанська ковбаса 
українського походження. Рецепт наро-
дився у майстрів «Gremio de La Carne» 
після дегустації кількох видів іспанських 
делікатесів. Для приготування Fuet де la 
Carne використовується добірне м’ясо зі 
свинячої шиї, щедро приправлене сумі-
шшю ароматних перців і пряних трав. 

Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: свинина, сіль, перець духмяний, 
лавровий лист, часник
Термін зберігання: в упаковці 120 діб
Упаковка: декоративна коробка
Штрих-код: 22018792 РРРР С

Fuet de Buffalo
Фует де Буффало

Оригінальний смак Fuet de Buffalo – без-
перечний м’ясний шедевр. 
У приготуванні цієї ковбаси використо-
вується тільки добірна вирізка з певних 
частин яловичої туші. Потім м’ясо со-
литься і кілька днів маринується в за-
пашних спеціях.

Сорт: вищий
Оболонка: фабіос
Склад: яловичина, сіль, спеції, часник
Термін зберігання: в упаковці 120 діб
Упаковка: дерев’яна коробка
Штрих-код: 22018946 РРРР С



Fuet de Jamon
Фует де Хамон

Fuet de Jamon створили технологи, на-
дихнувшись смаком найбільш уживано-
го м’ясного продукту в Іспанії – хамо-
ном. Його готують із задньої свинячої 
ноги – солять, сушать і в’ялять в певних 
умовах, при дотриманні режимів воло-
гості і температур. Fuet de Jamon – це 
наш рецепт вишуканого м’ясного деліка-
тесу із добірної свинини, з урахуванням 
смакових переваг східної Європи. 

Сорт: вищий
Оболонка: фабіос/білкозин
Склад: свинина, сіль, перець чорний, 
кардамон, часник, мускат
Термін зберігання: в упаковці 120 діб
Упаковка: дерев’яна коробка
Штрих-код: 22018788 РРРР С

СИРОВ’ЯЛЕНІ КОВБАСИ


