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ПРО КОМПАНІЮ

 Багато років поспіль компанія «Рудь» — ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
МАСЛОЗАВОД» — лідер національного ринку заморожених продуктів. 
На сьогодні підприємство є найбільшим виробником морозива в Україні. 
Компанія динамічно розвивається, збільшується її національна ринкова частка 
та експортна географія. У бізнес-портфелі підприємства представлено 
широкий асортимент морозива, фасованого вершкового масла, кисломолочної 
продукції, заморожених овочів, грибів, ягід, тіста, картоплі фрі. Також ми 
пропонуємо продуктові лінійки пельменів, заморожених хлібобулочних 
виробів і заморожених перетертих ягід. Асортиментний портфель компанії 
постійно оновлюється з урахуванням ринкових тенденцій.

НАШІ БРЕНДИ

НАШІ СЕРТИФІКАТИ
Система менеджменту підприємства відповідає міжнародним стандартам 

якості: Food Safety System Certi�cate (FSSC 22000), ISO-Certi�cates (ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005), BRC Global Standard for Food Safety, 
EU LICENSE FOR EXPORT OF  PRODUCTS, HALAL Certi�cate, ORGANIC 
STANDARD CERTIFICATE.

НАШІ САЙТИ
rud.ua       svyato.rud.ua     pustunchik.ua



3
MOPOЗИBO

№1



4
«Пломбір»

Нова серія
унікального крем-пломбіру. 
П'ять основних складників —    

відбірне молоко, свіже вершкове 
масло та вершки, цукор, яєчні  
жовтки, високоякісне згущене  
молоко — та інші інгредієнти   
створюють вишуканий смак 

крем-пломбіру.
Куштуйте та насолоджуйтесь! 
Обирайте для себе найкраще!

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728836

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801147

Ріжок «Пломбір».                
Фісташка
Вишуканий пломбір
на основі фісташкової 
пасти у солодкому 
вафельному ріжку 
в картонній упаковці.

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728850

Ріжок
«Крем-пломбір»
Ніжний пломбір
у солодкому вафельному
ріжку в картонній упаковці.

Ріжок «Пломбір». 
Шоколад-апельсин
Для любителів шоколаду 
пропонуємо нове 
шоколадне 
морозиво
з апельсиновим 
джемом. Яскравий 
смак  у  хрусткому 
ріжку!  Це одна
з класичних конди-
терських композицій, 
втілена в морозиві!
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Вага одиниці продукції: 80 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728751

Вага одиниці продукції: 80 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154729499

Ескімо «Крем-пломбір»
Ніжний пломбір у вишуканій 
шоколадній глазурі, звареній 
на основі вершкового масла 
та какао.

Морозиво у вафельному 
стаканчику                        
«Крем-пломбір»
Улюблена класика:
високоякісний пломбір
у всім відомому
вафельному стаканчику.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 8 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800331

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 8 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800188

Морозиво вагове               
«Крем-пломбір»
Унікальний крем-пломбір у стильній
та зручній картонній упаковці: 
400 г насолоди 
вершково-ніжним смаком
і кремовою структурою 
особливого морозива.

Морозиво вагове                                
«Крем-пломбір шоколадний»
Новий особливий крем-пломбір — шоколадний. 
Неможливо не спробувати: виготовлений із п’яти 
основних компонентів, 
має кремову структуру 
й насичений, але дуже 
ніжний шоколадний смак.
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Серія морозива, як у кафе

Вага одиниці продукції: 320 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728539

Морозиво у відрі                      
«Маскарпоне з полуницею»
Ніжно-кремове морозиво зі смаком 
низькокалорійного вершкового сиру 
маскарпоне, який так полюбляють італійці. 
А ідеальним доповненням 
до нього стали шматочки 
полуниці та полуничний 
джем. Спокушає з першої 
ложечки!

Вага одиниці продукції: 320 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728454

Морозиво у відрі        
«Бельгійський шоколад»
Морозиво зі шматочками бельгійського 
шоколаду Callebaut, виготовленого з 
елітних какао-бобів, який використовують 
шоколатьє, кондитери та пекарі всього 
світу. Шоколадні пластинки з ніжною 
текстурою рівномірно 
розподілені в морозивній 
масі й просто тануть         
у роті.

Вага одиниці продукції: 320 г.
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728478

Морозиво у відрі «Фісташка»
Саме цей десерт став натхненником створення 
фісташкового морозива «Gelato», насичений смак 
якого підкреслений вишуканим горіховим праліне 
та хрумкими карамелі-
зованими горішками. 
Насолоджуйтесь!

Вага одиниці продукції: 320 г.
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728492

Морозиво у відрі                            
«М’яка карамель»
Це морозиво втілило найкращі традиції 
італійської гастрономії. У ньому 
поєдналися вершково-карамельний аромат 
та насичений смак, який доповнює 
карамельна полива та горішки                             
у хрумкій карамельній 
оболонці. Спробуйте!

Вага одиниці продукції: 320 г.
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728553

Морозиво у відрі «Крем-пломбiр»
Морозиво зі смаком крем-пломбіру, що 
готується на основі ванільно-вершкового 
заварного крему. Ось що подарувало цьому 
десерту особливу ніжність 
та повітряну консистенцію.
Як справжнє італійське 
gelato crema!

МОРОЗИВО ВИГОТОВЛЕНЕ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ 
ІТАЛІЙСЬКОЮ РЕЦЕПТУРОЮ ТА 
ТЕХНОЛОГІЄЮ.

У GELATO ВИ ЗНАЙДЕТЕ 
УЛЮБЛЕНІ СМАКИ 
ПЛАСТИЧНОГО МОРОЗИВА , ЯКІ 
ЗАЗВИЧАЙ КУШТУЄТЕ В К АФЕ .

GELATO МОЖНА  ЇСТИ ОДРАЗУ , 
НЕ ЧЕКАЮЧИ, ПОКИ ВОНО 
ТРОХИ РОЗТАНЕ.

ПЛОМБІР GELATO 
ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ 
НА ОСНОВІ В ІДБ ІРНИХ 
ІНГРЕДІЄНТІВ  
ТА НІЖНИХ ВЕРШКІВ.

GELATO ЗБЕРІГАЄ ПЛАСТИЧНУ 
КОНСИСТЕНЦІЮ П РИ −18°C .

ВИБІР П'ЯТИ 
ФАНСМАКІВ 

ПЛАСТИЧНОГО 
МОРОЗИВА

Вага одиниці продукції: 320 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728478

Морозиво у відрі «Фісташка»
Мрієте скуштувати справжнє gelato pistacchio, 
яке майстерно готують сицилійці? Саме цей 
десерт став натхненником створення 
фісташкового морозива Gelato, насичений смак 
якого підкреслений вишуканим горіховим праліне 
та хрумкими карамелізованими горішками. 
Насолоджуйтесь!

Вага одиниці продукції: 320 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728492

Морозиво у відрі                            
«М’яка карамель»
Це морозиво втілило найкращі традиції 
італійської гастрономії. У ньому 
поєдналися вершково-карамельний аромат 
та насичений смак, який доповнює 
карамельна полива та горішки                             
у хрумкій карамельній 
оболонці. Спробуйте!

Вага одиниці продукції: 320 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728553

Морозиво у відрі «Крем-пломбiр»
Морозиво зі смаком крем-пломбіру, що 
готується на основі ванільно-вершкового 
заварного крему. Ось що подарувало цьому 
десерту особливу ніжність 
та повітряну консистенцію.
Як справжнє італійське 
gelato crema!

ВИБІР П'ЯТИ 
ФАНСМАКІВ 

ПЛАСТИЧНОГО 
МОРОЗИВА
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Вага одиниці продукції: 320 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728478

Морозиво у відрі «Фісташка»
Мрієте скуштувати справжнє gelato pistacchio, 
яке майстерно готують сицилійці? Саме цей 
десерт став натхненником створення 
фісташкового морозива Gelato, насичений смак 
якого підкреслений вишуканим горіховим праліне 
та хрумкими карамелізованими горішками. 
Насолоджуйтесь!

Вага одиниці продукції: 320 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728492

Морозиво у відрі                            
«М’яка карамель»
Це морозиво втілило найкращі традиції 
італійської гастрономії. У ньому 
поєдналися вершково-карамельний аромат 
та насичений смак, який доповнює 
карамельна полива та горішки                             
у хрумкій карамельній 
оболонці. Спробуйте!

Вага одиниці продукції: 320 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728553

Морозиво у відрі «Крем-пломбiр»
Морозиво зі смаком крем-пломбіру, що 
готується на основі ванільно-вершкового 
заварного крему. Ось що подарувало цьому 
десерту особливу ніжність 
та повітряну консистенцію.
Як справжнє італійське 
gelato crema!

ВИБІР П'ЯТИ 
ФАНСМАКІВ 

ПЛАСТИЧНОГО 
МОРОЗИВА
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до вашої уваги!

Оновлений
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Морозиво                                                   
в полістирольному стаканi 
«Ескімос-Organic»                  
Зважаючи на увагу споживачів          
до органічного морозива,                        
ми розширюємо його групу.            
Ваше улюблене морозиво 
в зручному стаканчику з ложечкою. 
Смакуйте та насолоджуйтесь!

Вага одиниці продукції: 120 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728799

Ріжок «Ескімос»
Як у дитинстві! Відчуйте вершковий смак
улюбленого пломбіру в солодкому вафельному
ріжку. Вам, вашим дітям та онукам буде цікаво
скуштувати смачний ріжок
у незвичайній для сучас-
ності упаковці —
пергаментному папері.
Поверніть дитинство,
насолоджуючись
морозивом «Ескімос»!

Вага одиниці продукції: 90 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801123
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Ескімо «Ескімос» в шоколаді
Справжня класика! Пломбір, «закутаний»                        
у щільну шоколадну «шубку» —    
жадана дитяча мрія про щастя. 
Ескімо майже століття 
радує малюків і дорослих,    
щедро даруючи свій смак.    
У цього  виду морозива    
своя історія створення,    
свій шлях до сердець    
споживачів.
Ескімо запаковане 
у спеціальний  папір.

Вага одиниці продукції: 80 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154723275

Вага одиниці продукції: 80 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725187

Ескімо «Ескімос» шоколадний 
у шоколаді
Ви добре знаєте, що шоколаду 
багато не буває! Це дійсно так — 
скуштуйте 
шоколадний пломбір, 
вкритий 
шоколадом, звареним 
за  спеціальним 
рецептом. Пориньте 
у  шоколадну насолоду!

Вага одиниці продукції: 100 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725750

Ескімо «Ескімос» 
плодово-ягідне
Заморожене пюре 
з  перетертих 
яблука, малини, 
чорної смородини, 
полуниці 
у справжньому 
м’якому шоколаді.
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Вага одиниці продукції: 80 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154722469

Морозиво у вафельному  
стаканчику «Ескімос»
Як у дитинстві! Відчуйте вершковий смак 
улюбленого пломбіру в вафельному стаканчику. 
Вам, вашим дітям та онукам буде цікаво 
скуштувати морозиво у незвичній 
для сучасності 
упаковці — перга-
ментному папері. 
Поверніть дитинство, 
насолоджуючись 
морозивом «Ескімос»!

Вага одиниці продукції: 90 г.
Кількість одиниць у тарі: 25 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154722506

Брикет «Ескімос»
Ніжний пломбір,
виготовлений
за спеціальним 
рецептом.
Улюблена класика!
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Вага одиниці продукції: 750 г
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154722445

Морозиво   
в паперовому пакеті 
«Ескімос»
Морозиво за рецептом 
часів нашого дитинства 
допоможе відчути ніжний 
вершковий смак 
улюбленого пломбіру.

Вага одиниці продукції: 450 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154722421

Морозиво   
в паперовому пакеті 
«Ескімос»
Ніжний вершковий смак 
улюбленого пломбіру.

Морозиво   
в паперовому пакеті 
«Ескімос»  
шоколадний
Втілення мрії любителів 
шоколадного морозива — 
шоколадний пломбір.

Вага одиниці продукції: 750 г
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154722803

Вага одиниці продукції: 450 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728218

Морозиво   
в паперовому пакеті 
«Ескімос»  
шоколадний
Справжній пломбір із 
насиченим шоколадним 
смаком. 450 грамів насолоди 
для шоколадних гурманів!
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Ріжки «Імпреза»

Ріжок «Імпреза». Вершки-полуниця
Вишуканий вершковий 
десерт з полуницею, 
втілений у морозиві! 
Ніжні вершки, запашна 
полуниця та джем.
А нова форма морозива 
підкреслює 
витонченість його смаку.

Вага одиниці продукції: 100 г
Кількість одиниць у тарі: 16 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154723428

Ріжок «Імпреза». Біанко

Вага одиниці продукції: 100 г
Кількість одиниць у тарі: 16 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800652

Справжній вир вишуканих смаків
у ріжках нової форми.

Ріжок «Імпреза». Три шоколада

Вага одиниці продукції: 100 г
Кількість одиниць у тарі: 16 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154723442

Це справжня смакота! 
Сполучення трьох 
шоколадів у вишуканій 
формі, яке  представлене 
в солодкому вафельному 
ріжку, вкритому 
шоколадом.

Вишукана  розкіш, втілена в 
морозиві! Витончене кремове 
морозиво  «Біанко фіорділате»      
та швейцарський шоколад 
«Barry Callebaut» створюють  
неймовірно ніжний десерт у 
солодкому  вафельному ріжку.
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Морозиво у хрусткому солодкому 
вафельному ріжку, вкритому шоколадом. 

Кожен ріжок — це вдало підібране поєднання 
морозива, джему та соусу.

Ріжки «Імперія»

Ріжок «Імперія».
Ожина
Ожинове морозиво 
з насиченим ожиновим 
джемом .

Вага одиниці продукції: 100 г
Кількість одиниць у тарі: 16 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166388

Ріжок «Імперія».
Тортуфо
Морозиво 
з витонченим смаком
фундука та оригінальним
шоколадним соусом.

Вага одиниці продукції: 100 г
Кількість одиниць у тарі: 16 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166272
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Улюблені кондитерські смаки, втілені
в морозиві у хрусткому солодкому вафельному ріжку.

Ріжки

Ріжок «Заморожений  
йогурт» з малиною
Заморожений йогурт із запашним 
малиновим джемом у хрусткому 
вафельному ріжку. Смачне і корисне! 
Тільки уявіть:  заморожені 
живі йогуртові культури, 
потрапляючи в організм, 
здійснюють оздоровчий вплив. 
І  це в поєднанні з насолодою, яку ви 
відчуваєте, споживаючи  продукт! 

Вага одиниці продукції: 150 г
Кількість одиниць у тарі: 16 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154723336

Ріжок «100% морозиво»     
з шоколадним 
наповнювачем
Що може бути кращим 
за ніжне кремове морозиво 
з додаванням вишуканої 
шоколадної поливи? 
Скуштуйте «100% морозиво»
в солодкому вафельному 
ріжку, вкритому шоколадом! 
Класика в новій інтерпретації.

Вага одиниці продукції: 100 г
Кількість одиниць у тарі: 16 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154727952

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801093

Ріжок «Сніккі»
Морозиво з  карамеллю 
та арахісом 
в хрусткому ріжку.

Вага одиниці продукції: 150 г
Кількість одиниць у тарі: 16 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800676

Ріжок «Black Ice»
Увага! Унікальне чорне морозиво
зі смаком коли та нотками шоколаду 
у хрусткому  чорному ріжку. 
Для досягнення такого незвичного 
кольору було використано  
природний барвник — вугілля 
рослинне.  Впевнені, що чорний 
колір улюблених літніх ласощів 
викличе  захват у  юних споживачів. 
Це — морозиво з майбутнього!
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Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 18 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015169112

Ріжок «Фісташка»
Ексклюзивне
фісташкове морозиво
з соусом.  

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 18 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015168061

Ріжок «Тоффі»
Ніжне ванільне
морозиво
з карамельним соусом 
«Тоффі».

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 18 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728713

Ріжок «Йогурт гранат–         
журавлина»
Журавлинове морозиво                  
на основі йогурту
з гранатовим соусом 
в солодкому вафельному 
ріжку.
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Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015165879

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800799

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801017

«Ескімо №1»
Класичне 
ванільне біле 
морозиво 
в шоколадній 
глазурі.

Вага одиниці продукції: 80 г.
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166081

Ескімо «Імперія»
Йогуртове морозиво 
з вишневим джемом 
у білій шоколадній глазурі.

Ескімо 
«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового
крему. Найвідоміший
бренд морозива в Україні.

Вага одиниці продукції: 65 г.
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167460

Вага одиниці продукції: 70 г.
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015165879

«Ескімо №1»
Класичне ванільне 
біле морозиво 
в шоколадній глазурі.

Ескімо «Мегаблок»
Справжня мегабомба 
для дітвори — морозиво  
з обличчям героя з гри 
«Лего майнкрафт».    
Смак полуниці та банана — 
бестселерия дитячої 
аудиторії.

Вага одиниці продукції: 80 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801055

Ескімо «МакоWay»
Морозиво зі згущеним 
молоком та маком
в  білій шоколадній 
кондитерській глазурі 
здатне задовольнити 
смаки любителів 
десертів з маком. Тож 
пропонуємо скуштувати! 
Який українець не любить 
мак?!

Ескімо
Улюблені кондитерські смаки,

втілені в морозиві.

Ескімо «Супер-шоколад»
За проханням наших споживачів — 
улюблений шоколадний 
бренд в формі ескімо!      
Це класичне шоколадне 
морозиво в ніжній 
шоколадній  глазурі. 
Доведено: шоколаду 
багато не буває!
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Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154727693

Вага одиниці продукції: 65 г
Кількість одиниць у тарі: 40 шт.

Ескімо «Кокос»
Якщо хочете опинитись 
у райській країні — 
скуштуйте нове кокосове 
морозиво у шоколадній 
глазурі. Його ніжна 
структура порадує 
любителів тропічних 
десертів.

Ескімо «Полуниця        
у вершках»
Запашний полуничний 
сорбет в ніжних вершках: 
куштуйте досхочу і 
обов’язково пригостіть 
рідних!

Вага одиниці продукції: 80 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
48201547287775

Ескімо «Імперія». 
Нуга-карамель
Розкішний десерт зі східною 
ноткою. Насичений смак 
нуги та запашної карамелі   
у м'якій шоколадній глазурі 
створюють шедевр 
кондитерського 
мистецтва.

Вага одиниці продукції: 80 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166081

Ескімо «Імперія». 
Вишня
Йогуртове морозиво 
з вишневим джемом 
у білій шоколадній глазурі.

Ескімо.
Суперлітня пропозиція!

Вага одиниці продукції: 85 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154720823

Ескімо «Чорниця-ожина»

Вага одиниці продукції: 85 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728638

Вага одиниці продукції: 85 г.
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728638

Морозиво зі шматочками 
екзотичного фрукта лічі 
в глазурі з соку кавуна —
ця освіжаюча композиція
створена для вибагливих 
споживачів. 
Це варто спробувати!

Ескімо «Кавун-лічі»

Ніжне морозиво
зі шматочками чорниці 
та ожини в ягідній соковій 
глазурі. Прекрасне морозиво 
для втамування спраги 
та отримання задоволення.

Ескімо «Smoothie Кавун»

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801086

Заморожений смузі, зроблений на основі пюре 
кавуна. Він не тільки добре втамовує спрагу, 
освіжає і наповнює організм 
енергією, але і дуже корисний 
для вашого здоров’я. У складі 
кавуна — вітаміни, 
мінерали, органічні кислоти, 
клітковина. Смакуйте 
улюблену ягоду в новій формі!

Ескімо «Smoothie Манго»

Вага одиниці продукції: 85 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154727938

Ескімо «Диня-лайм»

Кремове морозиво 
зі шматочками запашної дині 
в глазурі з соку лайма — 
освіжаючий десерт, 
який стане у нагоді 
спекотного дня.

Pieces per box – 40
Boxes per pallet by truck – 144
Boxes per pallet by sea – 220

“Smoothie Watermelon” Fruit Ice
60 g / 110 ml
Quench your thirst, refresh 
and �ll the body with energy – 
new product with 
watermelon, which contains 
vitamins, minerals, organic 
acids, �ber and other helpful 
ingredients.

Вага одиниці продукції: 60 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801116

Pieces per box – 40
Boxes per pallet by truck – 144
Boxes per pallet by sea – 220

“Smoothie Mango” Fruit Ice
60 g / 110 ml
Enjoy 60% of natural mango – 
which is very tasty and rich in 
vitamins A, B, C and amino 
acids. Tasty and useful – your 
choice!

Спробуйте заморожений смузі на основі 
пюре манго. Фрукт дуже 
смачний і багатий на 
вітаміни  А, В, С. Також вiн 
містить амінокислоти, 
які називають 
незамінними. Тож 
куштуйте смачне та 
корисне!
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Ескімо.

Суперлітня пропозиція!

Вага одиниці продукції: 85 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154720823

Ескімо «Чорниця-ожина»

Вага одиниці продукції: 85 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728638

Вага одиниці продукції: 85 г.
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728638

Морозиво зі шматочками 
екзотичного фрукта лічі 
в глазурі з соку кавуна —
ця освіжаюча композиція
створена для вибагливих 
споживачів. 
Це варто спробувати!

Ескімо «Кавун-лічі»

Ніжне морозиво
зі шматочками чорниці 
та ожини в ягідній соковій 
глазурі. Прекрасне морозиво 
для втамування спраги 
та отримання задоволення.

Ескімо «Smoothie Кавун»

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801086

Заморожений смузі, зроблений на основі пюре 
кавуна. Він не тільки добре втамовує спрагу, 
освіжає і наповнює організм 
енергією, але і дуже корисний 
для вашого здоров’я. У складі 
кавуна — вітаміни, 
мінерали, органічні кислоти, 
клітковина. Смакуйте 
улюблену ягоду в новій формі!

Ескімо «Smoothie Манго»

Вага одиниці продукції: 85 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154727938

Ескімо «Диня-лайм»

Кремове морозиво 
зі шматочками запашної дині 
в глазурі з соку лайма — 
освіжаючий десерт, 
який стане у нагоді 
спекотного дня.

Pieces per box – 40
Boxes per pallet by truck – 144
Boxes per pallet by sea – 220

“Smoothie Watermelon” Fruit Ice
60 g / 110 ml
Quench your thirst, refresh 
and �ll the body with energy – 
new product with 
watermelon, which contains 
vitamins, minerals, organic 
acids, �ber and other helpful 
ingredients.

Вага одиниці продукції: 60 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801116

Pieces per box – 40
Boxes per pallet by truck – 144
Boxes per pallet by sea – 220

“Smoothie Mango” Fruit Ice
60 g / 110 ml
Enjoy 60% of natural mango – 
which is very tasty and rich in 
vitamins A, B, C and amino 
acids. Tasty and useful – your 
choice!

Спробуйте заморожений смузі на основі 
пюре манго. Фрукт дуже 
смачний і багатий на 
вітаміни  А, В, С. Також вiн 
містить амінокислоти, 
які називають 
незамінними. Тож 
куштуйте смачне та 
корисне!
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Вага одиниці продукції: 75 г
Кількість одиниць у тарі: 40 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015168160

Фруктовий лід
«Фрутсік»
Комбінація смаків 
тропічних фруктів, 
втілена 
у фруктовому льоді.

Вага одиниці продукції: 100 г
Кількість одиниць у тарі: 25 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801444

Заморожене пюре
«Персик. Ред Хевен»
Персик  Red Heaven –  один з найвідоміших сортів 
персиків в світі. Цей ніжний фрукт має жовте 
забарвлення з великим розмитим карміновим 
рум’янцем. М’якоть кремово-жовта, ніжна, 
соковита. Заморожене пюре з нього – це вишукана 
насолода  для спекотного літа.
Поспішайте 
скуштувати!

Вага одиниці продукції: 100 г
Кількість одиниць у тарі: 25 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728874

Заморожене пюре
«Полуниця сорту Клері»
Сорт Клері — суперранній; ягода — найсолодша 
з усіх сортів, які вирощуються в Україні. 
Освіжаюче пюре смакуватиме
якнайкраще 
для шанувальників 
ягідних сорбетів.

Вага одиниці продукції: 75 г
Кількість одиниць у тарі: 40 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801505

Ескімо «Румба»
Суміш морозива та 
замороженого соку! Це 
морозиво — чудовий 
освіжувач у спекотний 
літній день.

Мультипак «Smoothie Виноград» + «Smoothie Груша»
Звернійть вашу увагу на мультипак серії Smoothie / Смузі.
Вона представлена двома смаками — винограду та груші.
Виноград — улюблена всіма ягода. Мабуть, немає в світі 
більше таких відомих ягідних культур, яким є виноград — 
дивно смачна і корисна ягода. В її складі — вітаміни, 
мінерали, органічні кислоти.
Що ж до груші, то популярною вона стала завдяки своїм 
високим смаковим якостям, які зберігаються як у свіжому, 
та і у переробленому вигляді. Та не слід забувати те, що 
плоди груші — джерело вітамінів, макро та 
мікроелементів. За наявністю корисних елементів груші 
обігнали яблука. Куштуйте освіжаючу колекцію!

Вага одиниці продукції: 4 x 60 г
Кількість одиниць у тарі: 9 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801482

Мультипак «Smoothie Виноград» + «Smoothie Груша»
Зверніть увагу на мультипак серії Smoothie. У ньому —  
два смаки  — виноград та груша.
Виноград — улюблена всіма ягода, смачна і корисна. 
В її складі — вітаміни, мінерали, органічні кислоти.
Що ж до груші, то популярною вона стала завдяки своїм 
смаковим якостям, які зберігаються як у свіжому, так
і у переробленому вигляді. Плоди груші — джерело 
вітамінів, макро та мікроелементів. У цьому вони 
обігнали яблука. 
Куштуйте освіжаючу колекцію!
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Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166357

Морозиво у вафельному 
стаканчику                  
«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового
крему. Найвідоміший
бренд морозива в Україні.

Морозиво у вафельному 
стаканчику               
«Дитяче бажання»
Спеціальна пропозиція
для дітей! Ніжне
вершкове морозиво,
яке не містить
ароматизаторів,
барвників, консервантів.

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015169044

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801215

Морозиво у вафельному 
стаканчику               
«Яблуко-груша»
Ніжне  яблучне
морозиво  з запашним 
грушевим джемом. 
Смакуйте легку прохолоду!

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801192

Морозиво у стаканчику

Морозиво у вафельному 
стаканчику «Молоко-мед»
Що за обід без десерту? Хочеться 
холодненького? Спробуйте медове морозиво, 
ароматне, ніжне, і яке чудово
бадьорить. 
Натуральний мед 
в морозиві — смачно     
і корисно!
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Вага одиниці продукції: 80 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726122

Морозиво у вафельному                            
стаканчику «Плодово-ягідне»
Заморожене  пюре       
з перетертих сливи, 
полуниці та яблука    
у вафельному 
стаканчику.     
Смачна та корисна 
прохолода!

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725613

Морозиво у вафельному 
стаканчику  «Золотий ключик» 
Ніжне морозиво зі смаком вершкового 
крему та  карамелi — 
цю  композицію  
смаків обожнюють  
всі покоління. 
Приєднуйтесь 
до куштування 
незабутньої  класики!

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166302

Морозиво                                      
у вафельному                       
стаканчику                            
«Супер-шоколад» 
Класичне шоколадне
морозиво з додаванням 
шоколадної крихти.

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154729536

Морозиво у вафельному стаканчику 
«Рахат-лукум» 
Східні ласощі, втілені в морозиві! 
Ніжна нуга, запашна курага 
та чорнослив, горіхи,
шоколад в композиції
з морозивом — 
це вишуканий десерт.
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Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166050

Морозиво у вафельному 
стаканчику «Пустунчик»       
з вишневим   
джемом
Ніжне ванільне 
морозиво
з вишневим джемом.

Морозиво у вафельному 
стаканчику  
«Пустунчик»   
зі згущеним  
молоком
Шоколадне морозиво
зі згущеним молоком.

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166067

Вага одиниці продукції: 70 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015165824

Морозиво у вафельному 
стаканчику 
«Крем-брюле»
Ніжне морозиво 
на основі 
згущеного молока.
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Морозиво у вафельному 
стаканчику                
«Пролісок» 
Морозиво
з витонченим
молочним смаком.

Вага одиниці продукції: 60 г
Кількість одиниць у тарі: 50 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015165985

Вага одиниці продукції: 60 г
Кількість одиниць у тарі: 50 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166043

Морозиво у вафельному 
стаканчику                         
«Пролісок»              
шоколадний
Морозиво з насиченим
шоколадним смаком.

Морозиво у вафельному 
стаканчику                         
«Пролісок». 
Лісові ягоди 
Морозиво з яскравим
ягідним смаком.

Вага одиниці продукції: 60 г
Кількість одиниць у тарі: 50 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728898

Морозиво у формі
брикета

Вага одиниці продукції: 90 г.
Кількість одиниць у тарі: 25 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166005

Брикет «Люкс»
з родзинками
Ніжне ванільне
морозиво
з родзинками.

Вага одиниці продукції: 90 г
Кількість одиниць у тарі: 25 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166340

Брикет «100% 
морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового 
крему. Найвідоміший
бренд морозива
в Україні.

Вага одиниці продукції: 65 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154729741

Брикет «Пломбір». 
Арахіс
Найсмачніший сендвіч
до кави: два печивка 
з дропсами та улюблений 
пломбір з додаванням 
арахісової пасти. Наш 
секрет продуктивного дня!

Вага одиниці продукції: 90 г.
Кількість одиниць у тарі: 25 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725576

Брикет                      
«Супер Шоколад»
Шоколадна класика — 
шоколадне 
морозиво 
з додаванням ніжної 
шоколадної  крихти.

Мультипак «Пломбір» Арахіс
Мультипак із чотирма найсмачнішими горіховими 
сендвічами. Кожна порція пломбіру «Арахіс» — це два 
печивка з дропсами та морозиво з додаванням 
арахісової пасти. Ідеально 
смакує до кави й заряджає 
на весь день!

Вага одиниці продукції: 4 х 65 г
Кількість одиниць у тарі: 10 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800416
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Морозиво у формі

брикета

Вага одиниці продукції: 90 г.
Кількість одиниць у тарі: 25 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166005

Брикет «Люкс»
з родзинками
Ніжне ванільне
морозиво
з родзинками.

Вага одиниці продукції: 90 г
Кількість одиниць у тарі: 25 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166340

Брикет «100% 
морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового 
крему. Найвідоміший
бренд морозива
в Україні.

Вага одиниці продукції: 65 г
Кількість одиниць у тарі: 30 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154729741

Брикет «Пломбір». 
Арахіс
Найсмачніший сендвіч
до кави: два печивка 
з дропсами та улюблений 
пломбір з додаванням 
арахісової пасти. Наш 
секрет продуктивного дня!

Вага одиниці продукції: 90 г.
Кількість одиниць у тарі: 25 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725576

Брикет                      
«Супер Шоколад»
Шоколадна класика — 
шоколадне 
морозиво 
з додаванням ніжної 
шоколадної  крихти.

Мультипак «Пломбір» Арахіс
Мультипак із чотирма найсмачнішими горіховими 
сендвічами. Кожна порція пломбіру «Арахіс» — це два 
печивка з дропсами та морозиво з додаванням 
арахісової пасти. Ідеально 
смакує до кави й заряджає 
на весь день!

Вага одиниці продукції: 4 х 65 г
Кількість одиниць у тарі: 10 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800416
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Вага одиниці продукції: 80 г

«Дитяче бажання»         
в оригінальній упаковці
Все найкраще для наших 
маленьких споживачів. Ніжне 
вершкове морозиво, яке не 
містить ароматизаторів, 
барвників, консервантів. 
Упаковка надзвичайно зручна 
у дорозі та на прогулянках!

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801420

«Сaramel»
Як  спробувати смак 
вишуканих карамельних 
цукерок  у  вигляді морозива?  
Скуштуйте «Сaramel»!
Таке морозиво можна їсти 
тільки великою 
ложкою!

«Пломбір №1»
Морозиво пломбір
на високоякісних вершках!
Кращий 
пломбір України!

Вага одиниці продукції: 500 г.
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015168344

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154721370

«Шоколадний грильяж»
Поєднання морозива зі смаком 
десерту «Наполеон» 
та шоколадного морозива 
зі шматочками смаженого
карамелізованого мигдалю. 
Молочний шоколад 
робить цю десертну 
композицію довершеною!

Морозиво у картонному відерці
та спеціальній упаковці

«Заморожений йогурт» 
з лісовими ягодами
Ніжне йогуртове 
морозиво з лісовими
ягодами —  вишуканий 
десерт, який 
стане до вподоби всім.

Вага одиниці продукції: 600 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154722667

Вагове морозиво

Вага одиниці продукції: 1000 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167354

«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового крему. 
Багато морозива 
не буває!

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 9 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800447

«Ягідне»
Справжнє літо у вигляді 
соковитого ягідного морозива: у 
ньому — полуниця, малина, 
чорниця, журавлина, слива, 
смородина… А завдяки 
формату упаковки 
«ласувати літом» 
можна у великій компанії 
друзів чи родини.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 9 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167101

«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового крему. 
Найвідоміший бренд 
морозива в Україні.

Вага одиниці продукції: 750 г.
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726559

«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового крему. 
Найвідоміший бренд 
морозива в Україні.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154727143

«100% морозиво» + 
«Супер-шоколад» у лотку
Поєднання найвідоміших брендів морозива України 
в одному лоточку. Ніжне морозиво зі смаком 
вершкового крему та вишукане 
шоколадне морозиво 
створюють композицію,
яка стане 
до вподоби усім 
любителям класики.
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Вагове морозиво

Вага одиниці продукції: 1000 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167354

«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового крему. 
Багато морозива 
не буває!

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 9 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800447

«Ягідне»
Справжнє літо у вигляді 
соковитого ягідного морозива: у 
ньому — полуниця, малина, 
чорниця, журавлина, слива, 
смородина… А завдяки 
формату упаковки 
«ласувати літом» 
можна у великій компанії 
друзів чи родини.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 9 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167101

«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового крему. 
Найвідоміший бренд 
морозива в Україні.

Вага одиниці продукції: 750 г.
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726559

«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком вершкового крему. 
Найвідоміший бренд 
морозива в Україні.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154727143

«100% морозиво» + 
«Супер-шоколад» у лотку
Поєднання найвідоміших брендів морозива України 
в одному лоточку. Ніжне морозиво зі смаком 
вершкового крему та вишукане 
шоколадне морозиво 
створюють композицію,
яка стане 
до вподоби усім 
любителям класики.
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Вагове морозиво

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 9 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726313

«Супер-шоколад» 
Класичне шоколадне 
морозиво з додаванням 
шоколадної крихти.

«Пролісок» 
Морозиво з ніжним 
молочним смаком. 
Cкуштуйте класичну 
прохолоду!

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 9 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097801253

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 9 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726573

«Золотий ключик» 
Ніжне морозиво 
зі смаком крему 
та карамелі.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 9 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800465

«Дитяче бажання» 
Тепер улюблене вершкове морозиво в 
новій формі! Його можна використати 
для різноманітних  десертів. 
Експериментуйте разом 
з дітворою! Смакуйте     
з насолодою!

Морозиво у пластиковій
упаковці

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166142

«Пустунчик»
з вишневим джемом
Ніжне морозиво
з вишневим джемом.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166135

«Пустунчик» зі згущеним
молоком
Шоколадне морозиво
зі згущеним молоком.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166036

«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком 
вершкового крему. 

Вага одиниці продукції: 120 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728256

«100% морозиво»              
у пластиковому 
стаканчику 
з ложечкою
Класичне морозиво 
зі смаком вершкового
крему.

Вага одиниці продукції: 120 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728270

«Супер-шоколад»              
у пластиковому 
стаканчику 
з ложечкою
Вишукане шоколадне 
морозиво.



29
Морозиво у пластиковій

упаковці

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166142

«Пустунчик»
з вишневим джемом
Ніжне морозиво
з вишневим джемом.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166135

«Пустунчик» зі згущеним
молоком
Шоколадне морозиво
зі згущеним молоком.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166036

«100% морозиво»
Класичне морозиво
зі смаком 
вершкового крему. 

Вага одиниці продукції: 120 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728256

«100% морозиво»              
у пластиковому 
стаканчику 
з ложечкою
Класичне морозиво 
зі смаком вершкового
крему.

Вага одиниці продукції: 120 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728270

«Супер-шоколад»              
у пластиковому 
стаканчику 
з ложечкою
Вишукане шоколадне 
морозиво.
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Вага одиниці продукції: 300 г
Кількість одиниць у тарі: 6 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015166180

«Тортуфо»
Десертне морозиво: одна половина — 
натуральна паста перетертого фундука,
друга — оригінальний смак
морозива «Забайоне»
з шоколадною
поливою всередині.

Десерт-морозиво
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Морозиво для кафе,
барів, ресторанів

Сорбет
«Обліпиха-маракуйя» Сорбет «Гранат»

Вишуканий сорбет зі 
смаком обліпихи.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

Сорбет
«Бразильський лайм»

Освіжаючий сорбет, 
створений на основі 
бразильського лайма.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

Ніжний гранатовий 
сорбет.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Медове»

Ароматне морозиво
зі смаком меду.

Вага одиниці продукції: 1,25 кг
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.

Сорбет «Black Ice»

Унікальне чорне 
морозиво зі смаком 
Коли.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

Морозиво зі смаком 
всесвітньовідомого 
батончика.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Снікерс» «100% морозиво»

Класичне біле морозиво 
з ніжним смаком 
вершкового крему.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Вишня»

Вишневе морозиво, 
зроблене на основі сортової 
української вишні.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.
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«Французька ваніль»

«Лісові ягоди»

Ягідне морозиво 
з лісовими ягодами.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Тоффі-карамель»

Морозиво 
з французькою ваніллю
і м’якою карамеллю.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

Вишукане морозиво 
з ніжною французькою 
ваніллю.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Полуничне»

Ніжне морозиво 
зі смаком стиглої 
ароматної полуниці.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Блакитний янгол»

Морозиво зі смаком 
безалкогольного 
коктейлю «Блю Кюрасао».
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Шоколадне»

Класичне шоколадне 
морозиво.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Чорний шоколад»

Шоколадне морозиво
зі шматочками чорного 
шоколаду.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Фісташкове»

Морозиво з ніжним 
фісташковим смаком.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Бананове»

Молочно-бананове 
морозиво 
зі шматочками бананa.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Ананасове»

Ніжне ананасове 
морозиво зі  
шматочками ананаса.
Вага одиниці продукції: 1,25 кг
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.

Сорбет «Малина»

Морозиво-сорбет 
зі смаком 
стиглої малини.
Вага одиниці продукції: 1,35 кг
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.

Сорбет «Манго»

Морозиво-сорбет 
зі смаком 
ароматного манго.
Вага одиниці продукції: 3 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Диня»

Морозиво зі смаком 
ароматної дині.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.
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«Фісташкове»

Морозиво з ніжним 
фісташковим смаком.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Бананове»

Молочно-бананове 
морозиво 
зі шматочками бананa.
Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Ананасове»

Ніжне ананасове 
морозиво зі  
шматочками ананаса.
Вага одиниці продукції: 1,25 кг
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.

Сорбет «Малина»

Морозиво-сорбет 
зі смаком 
стиглої малини.
Вага одиниці продукції: 1,35 кг
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.

Сорбет «Манго»

Морозиво-сорбет 
зі смаком 
ароматного манго.
Вага одиниці продукції: 3 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.

«Диня»

Морозиво зі смаком 
ароматної дині.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі: 2 шт.
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Вага одиниці продукції: 200 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015168603

Масло солодковершкове
«Хуторок селянський», 73,0%
Традиційне селянське масло
з яскраво вираженим смаком 
пастеризованих вершків.

Вага одиниці продукції: 200 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015162274

Масло «Вологодське», 82,5%
Високоякісне масло, виготовлене
за спеціальною технологією. 
Має унікальний смак та аромат, 
отримані під час переробки вершків 
вищого ґатунку під дією 
високої температури.

Вага одиниці продукції: 200 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167217

Спред солодковершковий
«Хуторок фермерський», 72,5%
Фермерський спред
з приємним смаком.
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Заморожені овочі,
овочеві суміші, ягоди
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Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726382

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726443

Суміш заморожена «Соте» 
Склад: кабачки різані (25%), 
цибуля ріпчаста різана (25%), 
томати різані (25%), 
баклажан (13%), перець солодкий 
(меланж) різаний (12%).

Калорійність 100 г
продукту: 32,99 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726603

Суміш заморожена «Весняна»
Склад: цвітна капуста (25%), 
морква (25%), квасоля спаржева (25%), 
брюссельська капуста (15%), 
броколі (15%), селера (5%), 
цибуля (5%).

Калорійність 100 г 
продукту: 27,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728379

Суміш «Для яєчні»
Склад: томати різані (40%), 
квасоля стручкова різана (20%), 
цибуля порей різана (20%), 
перець різаний (20%).

Калорійність 100 г
продукту:  28,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726481

Суміш заморожена «Лечо»
Склад: перець солодкий (меланж) 
різаний (25%), томати різані (25%), 
цибуля ріпчаста різана (25%), 
морква різана (12%), 
кабачки (13%).

Калорійність 100 г продукту:
33,1 ккал.

Суміш заморожена «Мексиканська»
Склад: перець солодкий (меланж) 
різаний (20%), морква різана (20%), 
квасоля стручкова (20%), 
горошок зелений зерна (20%), 
кукурудза цукрова зерна (20%).

Калорійність 100 г
продукту:  54,9 ккал.

Вага одиниці продукції: 600 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154729604

Овочі з грибами  
«Овочі для грилю»
Склад: кабачок, баклажан, 
перець солодкий, печериці.

Калорійність 100 г продукту: 
24,47  ккал.
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Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154544497

Суміш овочева 
«Дитячий мікс»
Склад: спаржева квасоля, 
жовта морква, міні морква, 
цвітна капуста.

Калорійність 100 г 
продукту: 33 ккал.

Стручкова квасоля
порізана
Склад: стручкова квасоля.

Калорійність 100 г продукту:
35,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154543865

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154729291

Кукурудза в зернах
Склад: зерна кукурудзи.

Калорійність 100 г продукту: 
87 ккал.

Суміш овочева    
«Суп з грибами»
Склад: шампіньйони, картопля, 
морква, підосичник, цибуля, 
підберезник, пастернак.

Калорійність 100 г продукту:
41 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154544633

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154544473

Суміш овочева «Олів'є»
Склад: морква, городній горох, 
картопля, яблуко, селера, 
коріння петрушки, цибуля 
ріпчаста.

Калорійність 100 г 
продукту: 55 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726740

Зелений горошок
Склад: зелений горошок.

Калорійність 100 г
продукту: 77,0 ккал.
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Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154543902

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154549638

Суміш овочева 
«Дев’ятикомпонентна»
Склад суміші: цвітна капуста, 
шампіньйони порізані, квасоля 
порізана, перець, цибуля,        
кукурудзи зерна, морква, зерна 
червоної квасолі, селера.

Калорійність 100 г
продукту: 60,0 ккал.

Овочі з рисом та 
шампіньйонами
Склад: рис, морква, 
шампіньйони, перець, горошок 
зелений, цибуля, кукурудза.

Калорійність 100 г
продукту:  83,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154543858

Шампіньйони порізані
Склад: шампіньйони.

Калорійність 100 г   
продукту: 25,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154543834

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154543841

Цвітна капуста
Склад: капуста цвітна.

Калорійність 100 г продукту:
29,0 ккал.

Броколі
Склад: капуста броколі.

Калорійність 100 г продукту: 
33,0 ккал.

Шпинат подрібнений
Склад: шпинат подрібнений.

Калорійність 100 г продукту:
21,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154540659
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Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154540604

Суміш «Паприкаш»
Склад суміші: помідори, цукіні, 
перець, спаржева квасоля.
Калорійність 100 г продукту:
22,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154549652

Суміш «Овочевий букет»
Склад: цвітна капуста, 
квасоля стручкова, морква, 
брюссельська капуста, 
петрушка, цибуля.
Калорійність 100 г продукту:
37,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154544558

Суміш для смаження 
«Мексиканка»
Склад: перець солодкий, морква, 
квасоля порізана, горошок, 
кукурудза, селера, цибуля.
Калорійність 100 г продукту:
52,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154545623

Овочева суміш «Весняна» 
семикомпонентна
Склад: цвітна капуста, морква, 
квасоля спаржева, брюссельська 
капуста, капуста броколі,
селери корінь, цибуля ріпчаста.

Калорійність 100 г продукту:
27,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154543889

Суп із шампіньйонами
Склад: шампіньйони, 
картопля, морква, броколі, 
селера, петрушка, цибуля.

Калорійність 100 г
продукту: 51,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154545555

Овочі з грибами
«Преміум»
Склад: шампіньйони, морква, 
квасоля стручкова, зерна 
червоної квасолі, кукурудза, 
цибуля ріпчаста, селера.

Калорійність 100 г
продукту: 48,0 ккал.
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Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726351

Компотна суміш «Вітамінка» 
свіжозаморожена
Склад суміші: алича (25%), вишня 
(25%), горобина чорноплідна (25%),        
яблуко (25%).

Калорійність 100 г продукту: 
42,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154543810

Вишня без кісточок
Склад: вишня без кісточок.

Калорійність 100 г продукту: 
52,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 400 г
Кількість одиниць у тарі: 20 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154543896

Суміш овочева
«Царський салат»
Склад: морква, цвітна капуста, 
броколі.

Калорійність 100 г продукту:
32,0 ккал.
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Брюссельська капуста Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154549690

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Горошок зелений Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
4820154726764

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Квасоля стручкова Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154547160

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг



43

Капуста броколі
Кількість одиниць у тарі:
2 пакети по 2,5 кг / 4 пакети по 2,5 кг

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154548938

Цвітна капуста Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903151548914

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903161001624

Шпинат листовий

Вага одиниці продукції: 1 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154547931

Шпинат подрібнений

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Кількість одиниць у тарі:
10 пакетів по 1 кг
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Баклажан кільця Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
4820154727105

Кількість одиниць у тарі:
2 пакети по 2,5 кг

Кабачок кільця Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
4820154727068

Кількість одиниць у тарі:
2 пакети по 2,5 кг

Кількість одиниць у тарі: 
1 пакет

Перець червоний цілий Вага одиниці продукції: 8,0 кг
Штрих-код одиниці продукції:
4820154727365

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Шампіньйони порізані Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154548891

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154549010

Кукурудза, зелений горошок, 
перець солодкий, морква,
цибуля, петрушка.Кількість одиниць у тарі:

4 пакети по 2,5 кг

Cуміш овочів 
«Овочевий букет»

Цвітна капуста, квасоля 
стручкова, морква, 
брюссельська капуста, 
петрушка, цибуля.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154547139Кількість одиниць у тарі:

4 пакети по 2,5 кг

Cуміш овочів «Весняна»
семикомпонентна

Цвітна капуста, морква, 
квасоля спаржева, 
брюссельська капуста, 
селера, цибуля, броколі.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Cуміш овочів
«Дев’ятикомпонентна»

Cуміш овочів
«Мексиканський салат»

Цвітна капуста, шампіньйони 
порізані, квасоля порізана, 
перець, цибуля, кукурудзи 
зерна, морква, зерна 
червоної квасолі, селера.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154549638Кількість одиниць у тарі:

4 пакети по 2,5 кг
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Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154549010

Кукурудза, зелений горошок, 
перець солодкий, морква,
цибуля, петрушка.Кількість одиниць у тарі:

4 пакети по 2,5 кг

Cуміш овочів 
«Овочевий букет»

Цвітна капуста, квасоля 
стручкова, морква, 
брюссельська капуста, 
петрушка, цибуля.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154547139Кількість одиниць у тарі:

4 пакети по 2,5 кг

Cуміш овочів «Весняна»
семикомпонентна

Цвітна капуста, морква, 
квасоля спаржева, 
брюссельська капуста, 
селера, цибуля, броколі.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Cуміш овочів
«Дев’ятикомпонентна»

Cуміш овочів
«Мексиканський салат»

Цвітна капуста, шампіньйони 
порізані, квасоля порізана, 
перець, цибуля, кукурудзи 
зерна, морква, зерна 
червоної квасолі, селера.

Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Штрих-код одиниці продукції:
5903154549638Кількість одиниць у тарі:

4 пакети по 2,5 кг
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Обліпиха Вага одиниці продукції: 2,5 кг

Суміш ягід і фруктів
«Вітамінка»

Вага одиниці продукції: 2,5 кгАлича (25%), вишня (25%), 
горобина чорноплідна (25%), 
яблуко (25%).

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Полуниця Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг
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Смородина Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Вишня без кісточок Вага одиниці продукції: 10,0 кг

Малина Вага одиниці продукції: 2,5 кг
Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг.
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Журавлина Вага одиниці продукції: 2,5 кг

Ожина Вага одиниці продукції: 2,5 кг

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг

Кількість одиниць у тарі:
4 пакети по 2,5 кг
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Заморожені ягоди, 
  перетерті з цукром
Заморожені ягоди,
  перетерті з цукром
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Вага одиниці продукції: 250 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725330

Вага одиниці продукції: 250 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725279

Заморожені ягоди,
перетерті з цукром

Вага одиниці продукції: 250 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725255

Вага одиниці продукції: 250 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725316

Смородина,                                
перетерта з цукром
Склад: ягоди смородини, 
перетерті з цукром. 
Калорійність 100 г 
продукту: 217 ккал.

Вага одиниці продукції: 250 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154725293

Малина,                                
перетерта з цукром
Склад: ягоди малини, 
перетерті з цукром. 
Калорійність 100 г 
продукту: 215 ккал.

Вага одиниці продукції: 250 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728393

Вага одиниці продукції: 250 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800775

Полуниця-суниця,  
перетерта з цукром
Склад: ягоди полуниці та 
суниці, перетерті з 
цукром.   
Калорійність 100 г 
продукту: 245,6  ккал.

Вага одиниці продукції: 250 г
Кількість одиниць у тарі: 15 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820154728690

Калина,   
перетерта з цукром
Склад: ягоди малини, 
перетерті з цукром. 
Калорійність 100 г 
продукту: 219 ккал.

Обліпиха,                                
перетерта з цукром
Склад: ягоди обліпихи, 
перетерті з цукром. 
Калорійність 100 г 
продукту: 204,8 ккал.

Брусниця,                                
перетерта з цукром
Склад: ягоди брусниці, 
перетерті з цукром. 
Калорійність 100 г 
продукту: 219 ккал.

Чорниця,                                
перетерта з цукром
Склад: ягоди чорниці, 
перетерті з цукром. 
Калорійність 100 г 
продукту: 212,5 ккал.

Журавлина,                                
перетерта з цукром
Склад: ягоди журавлини, 
перетерті з цукром. 
Калорійність 100 г 
продукту: 211 ккал.
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Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015168887
Вага одиниці продукції: 1000 г
Кількість одиниць у тарі: 12 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015168894

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015168917
Вага одиниці продукції: 1000 г
Кількість одиниць у тарі: 12 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015168900

Тісто листково-дріжджове 
заморожене
Тісто, створене для приго-
тування смачної випічки, 
пирогів, рулетів з різноманіт-
ними начинками.

Тісто листкове заморожене
Сучасний продукт, створений для 
приготування смачних 
листкових виробів 
з різноманітними начинками 
та без них.
Вироби з нього хрусткі та 
ароматні.
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Вага одиниці продукції: 36 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167378

Вага одиниці продукції: 36 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167392

Cирок глазурований
«Пустунчик» з вишнею
Ніжний кисломолочний сирок
з вишневим джемом, вкритий
шоколадною глазур’ю.
Жирність — 26%.

Cирок глазурований 
«Пустунчик» з ваніллю
Ніжний ванільний кисломолочний 
сирок, вкритий шоколадною 
глазур’ю.
Жирність — 26%.

Вага одиниці продукції: 36 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167545

Вага одиниці продукції: 36 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015167385

Cирок глазурований
«Пустунчик» з карамеллю
Ніжний кисломолочний сирок
з карамеллю, вкритий
шоколадною глазур’ю.
Жирність — 26%.

Cирок глазурований 
«Пустунчик» з персиком
Ніжний кисломолочний сирок 
з персиковим джемом, вкритий 
шоколадною глазур’ю.
Жирність — 26%.
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Вага одиниці продукції: 36 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015164490

Вага одиниці продукції: 36 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015164407

Вага одиниці продукції: 36 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820015164414

Cирок глазурований
«Єралаш» з суницею
Ніжний кисломолочний сирок
з суничним джемом, вкритий 
шоколадною глазур’ю.
Жирність — 15%.

Cирок глазурований 
«Єралаш» зі згущеним 
молоком 
Ніжний кисломолочний сирок
зі згущеним молоком, вкритий 
шоколадною глазур’ю.
Жирність — 15%.

Вага одиниці продукції: 36 г
Кількість одиниць у тарі: 24 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823065715346

Cирок глазурований 
«Єралаш» з кокосом 
Ніжний кисломолочний сирок   
з кокосом, вкритий 
шоколадною глазур'ю.
Жирність — 15%.

Cирок глазурований 
«Єралаш» з ваніллю
Ніжний ванільний кисломолочний
сирок, вкритий шоколадною 
глазур’ю.
Жирність — 15%.
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Заморожена картопля
та картопляні вироби
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Заморожена картопля
та картопляні вироби

Вага одиниці продукції: 1000 г
Кількість одиниць у тарі: 10 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
5903154543940

Картопля фрі (соломка)
Склад: картопля.

Калорійність 100 г продукту: 
145,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 750 г
Кількість одиниць у тарі: 12 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438040418

Картопля фрі 
«Золотиста» (хвиляста). 
ТМ «McCain»
Склад: картопля, 
рослинна олія.

Калорійність 100 г
продукту: 172,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 750 г
Кількість одиниць у тарі: 12 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438039924

Картопля фрі «Золотиста» 
(хрусткі дольки).
ТМ «McCain»
Склад: картопля, 
рослинна олія.

Калорійність 100 г
продукту: 140,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 750 г
Кількість одиниць у тарі: 12 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438040456

Картопля фрі «Золотиста»  
(довга та тонка). ТМ «McCain»
Склад: картопля, 
рослинна олія.

Калорійність 100 г
продукту: 174,0 ккал.

Вага одиниці продукції: 1000 г
Кількість одиниць у тарі: 10 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823097800829

Картопляні дольки   
зі скоринкою
Склад: картопля.    

Калорійність 100 г
продукту: 146 ккал.
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Заморожена картопля
та картопляні вироби

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 5 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438000849

Картопля фрі «McCain»,
9х9 мм, клас А
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 5 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438000856

Картопля фрі «McCain», 
«Жульєн», 6x6 мм, клас А
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
871043802450

Картопляні скибки «McCain»
зі скоринкою
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438030532

Картопля «McCain» 
у паніровці зі спеціями
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 5 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438000863

Картопля хвиляста
«McCain», 9х9 мм, клас А
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.



59

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 5 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438063370

Картопля фрі, 9х9 мм, 
клас В
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 5 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438063318

Картопля фрі, «Жульєн»,  6х6 мм, 
катерпак
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.

Заморожена картопля
та картопляні вироби

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 5 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
8710438084221

Картопля фрі «Валей Фарм» 
«McCain», 6х6 мм
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.



60

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.

Картопля фрі, 9х9 мм 
(виробництво — Україна)
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.

Вага одиниці продукції: 2500 г
Кількість одиниць у тарі: 4 шт.

Картопля по-селянськи, долька 
(виробництво — Україна)
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.

Вага одиниці продукції: 2000 г
Кількість одиниць у тарі: 5 шт.

Картопля фрі, 6х6 мм 
(виробництво — Україна)
Час приготування:
3 хвилини при 175 °С.

Спосiб приготування:
фритюрниця.

Заморожена картопля
та картопляні вироби
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•  С Е Л Я Н С Ь К И Й  •

НОВА СЕРIЯ
пельменiв та вареникiв

Увага: новинка!
Пельменi «Родиннi»
в новiй формi — «Сатурна»!
Ніжна начинка з високоякісної курятини 
з додаванням духмяних спецій
у тонкому тісті.

Вага одиниці продукції: 3000 г
Кількість одиниць у тарі: 3 шт.



62

Вага одиниці продукції: 900 г
Кількість одиниць у тарі: 14 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820196520115

Заморожені 
        напівфабрикати

Пельмені «Фірмові»
зі свининою та яловичиною
Нові фірмові пельмені від ТМ «Хуторок» — 
це вдале поєднання відбірної свинини, 
яловичини, запашних перчика та цибульки. 
У виробництві використовується 
тільки охолоджене м'ясо. 
Ніжний фарш 
спеціальної порізки 
зберігає структуру м’яса. 
Саме такими 
повинні бути пельмені!

Вареники з картоплею
та смаженою цибулею
Вареники з картоплею — це справжнє 
втілення картопляних традицій 
національної української кухні. 
Тільки уявіть собі — в ніжне тісто, 
отримане в результаті 
безстресової розкатки, 
загорнуто картоплю 
з підсмаженою цибулькою, 
які просто тануть у роті. 

Пельмені «Сибірські»
Зверніть увагу на нові пельмені 
вареничної форми. 
Ніжне тонке тісто 
та соковитий фарш 
зі свіжого, високоякісного 
курячого м’яса 
із запашною цибулькою 
та перцем 
не залишать байдужим 
нікого! 
Смакуйте!

Вага одиниці продукції: 900 г
Кількість одиниць у тарі: 14 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820196520139

Вага одиниці продукції: 3000 г
Кількість одиниць у тарі: 3 шт.

Вага одиниці продукції: 900 г
Кількість одиниць у тарі: 14 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820196520146

Вага одиниці продукції: 3000 г
Кількість одиниць у тарі: 3 шт.

Пельмені «Справжні» 
Унікальна  пропозиція — справжні пельмені!  
Наші нові пельмені  равіольної форми 
мають ніжний приємний смак та витончений 
присмак спецій. Для їх виготовлення використано  
ніжне тонке тісто, яке огортає фарш 
зі свіжої високоякісної свинини  
та яловичини.
Пельмені  запаковано 
в екоупаковку — спеціальний  
паперовий пакет. 
Обов’язково спробуйте  
пельмені «Справжні» 
від ТМ «Шеф-Кухар»!

Вага одиниці продукції: 600 г
Кількість одиниць у тарі: 16 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4823071509182
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Вага одиниці продукції: 700 г
Кількість одиниць у тарі: 14 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820196521389

Вага одиниці продукції: 3000 г
Кількість одиниць у тарі: 3 шт.

Заморожені 
        напівфабрикати

Равіолі «Малюки»
У равіолі для дітвори ми втілили 
побажання як дітей, 
так і їхніх батьків. 
Кумедна маленька форма, 
тільки відбірні інгредієнти, 
спеціальні ніжні спеції 
сподобаються нашим 
маленьким споживачам. 
Дітвора куштуватиме 
ці чудернацькі равіольки 
із задоволенням!

Равіолі «Застольні»
Равіолі «Застольні» ми готуємо 
з традиційного прісного тіста. 
Завдяки технології 
безстресової розкатки 
воно виходить дуже тонким. 
А доповнює його соковита 
начинка з курячого фаршу, 
приправленого 
ароматними спеціями. 
Равіолі ТМ «Хуторок» — 
ніжні та ситні. 
Смакуйте зі сметанкою 
або вершковим соусом!

Равіолі «Класичні»
з вершковим маслом
Для виробництва цих пельменів 
готується спеціальне тісто, 
яке формується 
тим самим способом, 
що й відомі всім 
італійські макарони. 
Завдяки цій технології 
тісто не розварюється, 
і равіолі чудово 
зберігають свою форму. 
Вершкове масло 
у фарші додає 
справжньої ніжності 
нашому новому продукту!

Равіолі «По-сибірськи»
Скуштуйте ніжні 
та натуральні равіолі 
від ТМ «Рудь», 
особливістю яких є начинка — 
завдяки гармонійному 
поєднанню свинини, 
яловичини та цибулі. 
Швидко і ситно — 
насолоджуйтесь!

Вага одиниці продукції: 450 г
Кількість одиниць у тарі: 19 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820196521372

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 11 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820196520122

Вага одиниці продукції: 3000 г
Кількість одиниць у тарі: 3 шт.

Вага одиниці продукції: 500 г
Кількість одиниць у тарі: 11 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820196520153
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Вафельні вироби
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Вафельні вироби

Вафельний ріжок, 130 мм, 
кут 35 (з джекетом)

Вага одиниці продукції: 14 г
Кількість одиниць у тарі: 120 шт.
Штрих-код одиниці продукції:
4820182190018



66

Довжина

Глибина

Висота

Енергоспоживання

Обсяг
загальний

корисний

Рекомендована зовнішня температура
експлуатації

Кліматичний клас

Напруга в мережі / частота струму

Фреон

Регулятор температури

Робочі температури

Маса морозильної скрині, netto

UDD100SCEB UDD200SCEB UDD300SCEB UDD400SCEB UDD500SCEB

ТипОдиниці
виміру

570 730 1020 1310 1560

620

925

640 640 640 640

925 925 925 925

1,9 2,0 3,0 3,2 4,5

100 176 264 350 540

85 157 238 296 481

+12 / +35

4+

230/50

R 134 a R 134 a R 134 a R 404 a R 404 a

електромеханічний

-14 / -24

39 51 80 70 78kg

[mm]

[mm]

[mm]

[kW/24h]

[dm3]

[V/Hz]

°C

°C

Характеристики

Технічні характеристики
морозильного обладнання Ugur

ви
со

т
а

довжинаглибина
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Технічні характеристики
морозильного обладнання Juka

Довжина

Глибина

Висота

Енергоспоживання

Обсяг
загальний

корисний

Рекомендована зовнішня температура
експлуатації

Кліматичний клас

Напруга в мережі / частота струму

Фреон

Регулятор температури

Робочі температури

Стандартна комплектність:

Максимальне навантаження на 1 корзину

Маса морозильної скрині, netto

Підсвічування LED

M200P M300S M400S M500S M600S

Тип

806 1016 1216 1436 1656

661

945

661 661 661 661

945 945 945 945

1,9 2,0 3,0 3,2 4,5

260 360 440 540 630

200 270 330 400 480

+12 / +38

4/4+

230/50

+16 / +32

4

R 134 a R 404 a

електромеханічний

-18 / -25

3 4 5 6 7

4 4 4 4 5

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

52 61 70

наявне

79 91

M800S

1906

806

970

7,5

822

629

6 

5

1

15

115kg

kg

шт.

[mm]

[mm]

[mm]

[kW/24h]

[dm3]

[V/Hz]

°C

°C

кошиків

коліщаток

замків

M1000 V/S

2005

1000

980

8,5

1140

815

6

4 або 6

15

145

—

Характеристики

220-240/50

Одиниці
виміру

ви
со

т
а

довжина

глибина
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Торгове обладнання

20
0 с

м

350 см200 см

d = 180 см
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400 см
400 см
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ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»,
вул. Івана Гонти, 4, м. Житомир, 10002, Україна.
Ел. пошта: zayavka@rud.ua, marketing@rud.ua

Тел.: (0412) 418-869, (0412) 422-923
Телефон гарячої лінії: 0 800 501 77 2

Веб-сайт: www.rud.ua

facebook.com/rudukraine

twitter.com/rud_ua


