
Хліб житньо-пшеничний
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, 
борошно житнє обдирне, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль 
кухонна, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 5,7г; жири – 1,2 г; вуглеводи – 42 г.
Енергетична цінність – 217 ккал.  ДСТУ 4583:2006
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих – 72 год. при 
tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,75 кг. 
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490028

ЖиТньо-пшЕничний ХлібЕць
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, 
борошно житнє обдирне, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль 
кухонна, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 5,7г; жири – 1,2 г; вуглеводи – 42 г.
Енергетична цінність – 217 ккал.  ДСТУ 4583:2006
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 72 год. 
при tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.  
Маса 0,35 кг. 
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490035

Хліб ”покровський”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, 
борошно житнє обдирне, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль 
кухонна, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 6,7г; жири – 1,2 г; вуглеводи – 43 г.
Енергетична цінність – 217 ккал.  ДСТУ 4583:2006
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 72 год. 
при tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.    
Маса 0,75 кг. 
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490134

Хліб ”Росток”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, 
борошно житнє обдирне, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль 
кухонна, цукор-пісок, кмин, солод житній сухий, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 8,2 г; жири – 1,0 г; вуглеводи – 49 г.
Енергетична цінність – 248 ккал.  ДСТУ 4583:2006
Термін реалізації  без упаковки – 36 год., упакованих - 72 год. 
при tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.    
Маса 0,6 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490059

Хліб пшеничний в/ґ
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське ви щого ґатунку, дріжджі 
хлібопекарські пре совані, сіль кухонна, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,7 г; жири – 0,8 г; вуглеводи – 60 г.
Енергетична цінність – 277 ккал.   ГоСТ 28808-90
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 48 год.,  
при tо не нижче +6оС  та відносній вологості повітря не більше 75%.   
Маса 0,6 кг.  
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490189

Хліб ”ніжинський”новий”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, дрі-
жд жі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, цукор-пісок, олія со-
няшникова, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,6 г; жири – 2,2 г; вуглеводи – 40 г.
Енергетична цінність – 238 ккал. ГоСТ 28808-90
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 48 год., 
при tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.
Маса 0,6 кг.
 Глобальний номер товарної позиції – 4820128490141

Хліб ”Ювілейний”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, 
дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, цукор-пісок, олія 
соняшникова, солод житній сухий, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,3 г; жири – 2,6 г; вуглеводи – 65 г.
Енергетична цінність – 312 ккал. ГоСТ 28808-90
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 48 год. при 
tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.     
Маса 0,6 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490158

Хліб ”Висівковий”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, 
висівки харчові пшеничні, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль 
кухонна, цукор-пісок, олія соняшникова, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 8,0 г; жири – 2,2 г; вуглеводи – 
52,8г.
Енергетична цінність – 269 ккал.  ГоСТ 28808-90
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 48 год. 
при tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.    
Маса 0,35 кг 
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490042

Хліб «на хмелю»  
не містить дріжджів

Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, борошно 
житнє хлібопекарське обдирне, сіль кухонна, цукор-пісок, олія 
соняшникова, висівки харчові пшеничні, хміль, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,4 г, жири – 3,2 г , вуглеводи – 47,8 г 
: в т.ч. моно- і дисахариди – 2,6 г.  Вітаміни: В1(тіамін) – 0,2 мг, 
В2(рибофлавін) – 0,06 мг, РР(ніацин) – 1,49 мг
Енергетична цінність – 240 ккал  ДСТУ 4583:2006
Термін реалізації без упаковки – 36 год., упакованих виробів – 72 
год. Зберігати при температурі  не нижче +6ºС та відносній вологості 
повітря не більше 75%.
Маса 0,6 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490295

Хліб ”льонок”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, борошно 
житнє хлібо пе кар сь ке, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль ку-
хонна, цукор-пісок, солод житній сухий, на сі ння льону олійного, ядра 
соняшнику, вода питна.
на 100 г продукту: білки – 8,2 г; жири – 0,9 г; вуглеводи – 53 г.
Енергетична цінність – 254 ккал. ДСТУ 4583:2006
Термін реалізації  без упаковки – 36 год., упакованих - 72 год.,  
при tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.   
Маса 0,35 кг  
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490257

Хліб з родзинками
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, борошно 
житнє хлібопекарське, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, 
цукор -пісок, солод житній сухий, кмин, виноград сушений, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 8,1 г; жири – 0,8 г; вуглеводи – 52 г.
Енергетична цінність – 252 ккал. ДСТУ 4583:2006
Термін реалізації  без упаковки – 36 год., упакованих - 72 год. при 
tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.     
Маса 0,35 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490011

баТон ”остерський” 
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, дріжджі 
хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, цукор-пісок, маргарин, вода 
питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,5 г; жири – 2,9 г; вуглеводи – 70 г.
Енергетична цінність – 264 ккал. ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 48 год. при tо не 
нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.    
Маса 0,45 кг  
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490127

баТон ”остерський” нарізаний
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, дріжджі 
хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, цукор-пісок , маргарин, вода 
питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,5 г; жири – 2,9 г; вуглеводи – 70 г.
Енергетична цінність – 264 ккал. ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації  упакованих – 48 год., при tо не нижче +6оС 
та відносній вологості повітря не більше 75%.
Маса 0,45 кг. 
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490165

паМпУшки пісні 
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, дріжд жі 
хлібопекарські пресовані, сіль кухонна , цукор-пісок, олія соняш никова, 
вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,5 г; жири – 2,5 г; вуглеводи – 54 г.
Енергетична цінність – 276 ккал. ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 48 год., при 
tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,35 кг кг. 
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490073

паМпУшки пісні з часником 
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, дрі жд жі 
хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, цукор-пісок, олія соняш никова, 
часник, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,5 г; жири – 2,5 г; вуглеводи – 54 г.
Енергетична цінність – 276 ккал. ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації  без упаковки –  24 год., упакованих - 48 год., при tо 
не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,35 кг. 
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490066

плЕТінка ”ніжинська з маком”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, дріжджі 
хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, цукор-пісок, маргарин, яйця 
курячі, мак олійний, вода питна .
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,5 г; жири – 3,5 г; вуглеводи – 55 г.
Енергетична цінність – 283 ккал. ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих – 48 год. при tо 
не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.    
Маса 0,5 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 482012849010390103

ВиТУшка ”ніжинська”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, дріжджі 
хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, цукор-пісок, маргарин, яйця 
курячі, цукрова пудра, ванілін, повидло, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 5,6 г; жири – 4,2 г; вуглеводи – 60 г.
Енергетична цінність – 305,8 ккал. ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 72 год. при tо не 
нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.     
Маса 0,4 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490080

РоМашка ”ніжинська”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґа тунку, дріжджі 
хлібопекарські пресовані, сіль ку хонна, цукор-пісок, маргарин, яйця 
курячі, мак олій ний, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,1 г; жири – 4,9 г; вуглеводи – 58 г.
Енергетична цінність – 302 ккал. ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації   без упаковки – 24 год., упакованих – 72 год. при tо 
не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.    
Маса 0,4 кг   
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490110

РУлЕТ з маком
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, дріжджі 
хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, цукор-пісок, олія соняшникова, 
яйця курячі, мак олійний, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,8 г; жири – 8,8 г; вуглеводи – 60 г.
Енергетична цінність – 339 ккал.  ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації  без упаковки – 24 год., упакованих - 72 год. при tо 
не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.     
Маса 0,3 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490097

РіЖок з повидлом
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, сіль 
кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, маргарин, 
яйця курячі, повидло яблуневе, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 6,8 г; жири – 3,6 г; вуглеводи – 60 г.
Енергетична цінність – 302 ккал ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації  без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год., при tо 
не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,1 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490264

бУлочка з маком
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, сіль 
кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, маргарин, 
яйця курячі, мак олійний, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,5 г; жири – 8,2 г; вуглеводи – 60 г.
Енергетична цінність – 339 ккал ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації  без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год., при tо 

не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,1 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490271

плЮшка ”ніжинська”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське ви щого ґатунку, цукор-пісок, 
маргарин, сіль ку хонна, дріжджі хлібопекарські пресовані, ва ні лін, яйця 
курячі, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 6,5 г; жири – 4,2 г; вуглеводи -58 г.
Енергетична цінність – 293 ккал.  ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації  без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год.,  
при tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%.   
Маса 0,1 кг.  
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490196

бУлочка з родзинками
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, сіль 
кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, маргарин, 
яйця курячі, виноград сушений, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,5 г; жири – 4,2 г; вуглеводи – 32 г.
Енергетична цінність – 295 ккал ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації  без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год., при tо 
не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,1 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490233

бУлочка кунжутна
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, сіль 
кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, маргарин, 
кунжут, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,4 г; жири – 2,4 г; вуглеводи – 70 г.
Енергетична цінність – 306 ккал ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації  без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год.,  
при tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,1 кг  
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490202

бУлочка ”Cирна”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, сіль 
кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, олія 
соняшникова, ароматизатор сирний, сир твердий, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,1 г; жири – 1,4 г; вуглеводи – 70 г.
Енергетична цінність – 297 ккал ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації  без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год.,  
при tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,1 кг  
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490240

бУлочка бутербродна
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, сіль 
кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, олія 
соняшникова, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,4 г; жири – 2,4 г; вуглеводи – 70 г.
Енергетична цінність – 306 ккал ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації  без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год.,  
при tо не нижче +6оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,05 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490219

СУХаРі  ”Родзинка”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, 
цукор-пісок, маргарин, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські 
пресовані, яйця курячі, виноград сушений, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,1 г; жири – 8,8 г; 
вуглеводи – 68 г.
Енергетична цінність – 380 ккал ДСТУ 
7041:2009
Термін реалізації – 30 діб , при tо +22оС та відносній 
вологості повітря не більше 65-75%.
Маса 0,5 кг. 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490172

СУХаРі “Гірчичні ”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, 
цукор-пісок, сіль кухонна , дріжджі хлібопекарські пресовані, 
яйця курячі, олія гірчична, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 9,0 г; жири – 9,5 г; 
вуглеводи – 65 г.
Енергетична цінність – 385 ккал ДСТУ 
7041:2009
Термін реалізації – 30 діб, при tо +22оС та відносній 
вологості повітря не більше 65-75%.   
Маса 0,5 кг.  
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490288

кЕкС ”Ягідка”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого 
ґатунку, цукор-пісок, маргарин, яйця курячі, родзинки, солі 
вуглеамонійні, аро ма тизатор, цукрова пудра, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,3 г; жири – 22,5 г; 
вуглеводи – 54,9 г.
Енергетична цінність – 446,8 ккал. 
ДСТУ 4505:2005
Термін реалізації – 7 діб, при tо не нижче +6 оС та відносній 
вологості повітря не більше 75%.  
Маса 0,5 кг.  
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490226

бУлочка з яблучною начинкою
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, цукор-
пісок, маргарин, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські пресовані, 
ванілін, яйця курячі харчові, вода питна, начинка  «Яблука 
тушковані шматочками».
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,2 г; жири – 5,2 г; вуглеводи -59,4 г.
Енергетична цінність – 299,3 ккал ДСТУ 4585-2006
Термін реалізації : без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год., при 
tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%.   
Маса 0,07 кг
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490363

бУлочка з вишневою начинкою 
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, цукор-
пісок, маргарин, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські пресовані, 
ванілін, яйця курячі харчові, вода питна,  начинка  «Вишня в гелі».
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,2 г; жири – 5,2 г; вуглеводи -60,9 г.
Енергетична цінність – 304,9 ккал ДСТУ 4585-2006
Термін реалізації : без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год., при 
tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%.   
Маса 0,07 кг
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490332

бУлочка з полуничною начинкою 
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, цукор-
пісок, маргарин, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські пресовані, 
ванілін, яйця курячі харчові, вода питна, начинка «Полуниця в гелі» .
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,2 г; жири – 5,2 г; вуглеводи -64 г.
Енергетична цінність – 316 ккал  ДСТУ 4585-2006
Термін реалізації: без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год., при 
tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%.   
Маса 0,07 кг 
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490356

бУлочка з кришивом 
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, цукор-
пісок, маргарин, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські пресовані, 
ванілін, яйця курячі харчові, вода питна, молоко сухе незбиране.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,9 г; жири – 3,6 г; вуглеводи -60,6 г.
Енергетична цінність – 292,2 ккал ДСТУ 4585-2006
Термін реалізації : без упаковки – 16 год., упакованих - 32 год., при 
tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%.   
Маса 0,2 кг                         
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490349

кЕкС  ”Ягідка”

кЕкС “Ягідка”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого 
ґатунку, цукор-пісок, маргарин, яйця курячі, родзинки, солі 
вуглеамонійні, ароматизатор, цукрова пудра, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,3 г; жири – 22,5 г; 
                                             вуглеводи – 54,9 г.
Енергетична цінність – 446,8 ккал               ДСТУ 4505:2005
Термін реалізації – 7 діб, при tо не нижче +6 оС та відносній 
вологості повітря не більше 75%.  
Маса 0,5 кг                          
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490370

РіЖок з повидлом
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, 
сіль кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, 
маргарин, яйця курячі, повидло яблуневе, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 6,8 г; жири – 3,6 г; 
               вуглеводи – 60 г.
Енергетична цінність – 302 ккал                     ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації  без упаковки – 16 год., упакованих –32    год., 
при tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
 Маса 0,4 кг                   
 Глобальний номер товарної позиції – 

бУлка “пасхальна”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, 
сіль кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, 
маргарин, яйця курячі, виноград сушений, ванілін, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,3 г; жири – 6,3 г; 
                вуглеводи – 57,9 г.
Енергетична цінність – 317 ккал                      ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації: без упаковки – 24 год., упакованих – 72  год., 
при tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
 Маса 0,5 кг
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490318

бУлка “пасхальна”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, 
сіль кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, 
маргарин, яйця курячі, виноград сушений, ванілін, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,3 г; жири – 6,3 г; вуглеводи 
– 57,9 г.
Енергетична цінність – 317 ккал                     ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації: без упаковки – 24 год., упакованих – 72 год., 
при tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
 Маса 0,3 кг                            
Глобальний номер товарної позиції - 4820128490301

бУлка ”пасхальна міні”
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, 
сіль кухонна, цукор-пісок, дріжджі хлібопекарські пресовані, 
маргарин, яйця курячі, виноград сушений, ванілін, цукрове 
драже, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,3 г; жири – 6,3 г; 
                                           вуглеводи – 57,9 г.
Енергетична цінність – 317 ккал                 ДСТУ 4585:2006
Термін реалізації без упаковки – 24 год., упакованих – 32  год., 
при tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%. 
Маса 0,07 кг
Глобальний номер товарної позиції – 4820128490325

 СУХаРі з льоном та кунжутом
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого ґатунку, 
цукор-пісок, сіль кухонна , дріжджі хлібопекарські пресовані, 
олія соняшникова, кунжут, насіння льону олійного, солод 
житній сухий, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 12,6 г; жири – 17 г; 
                                            вуглеводи – 52 г.
Енергетична цінність – 398 ккал                   ДСТУ 7041:2009
Термін реалізації – 30 діб, при tо 20-22 оС та відносній 
вологості повітря не більше 65-75%.
Маса 0,25 кг                            
Глобальний номер товарної позиції –                                          

 Сайка гірчична
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, 
цукор-пісок, сіль кухонна , дріжджі хлібопекарські пресовані, 
олія гірчична, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 7,9 г; жири – 5,3 г; вуглеводи 
– 42,9 г.
Енергетична цінність – 241 ккал                    ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації: без упаковки – 16 год., упакованих – 32  год., 
при tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%.
Маса 0,2 кг                            
Глобальний номер товарної позиції -

Хлібці «апетитні»
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське першого 
ґатунку, сіль кухонна , дріжджі хлібопекарські пресовані, 
олія соняшникова, солод житній сухий, часник, зелень кропу 
сушеного, вода питна.
Вміст у 100 г продукту: білки – 8,2 г; жири – 2,0 г; 
                вуглеводи – 43,0 г.
Енергетична цінність – 213 ккал                  ДСТУ 4587:2006
Термін реалізації: без упаковки - 24 год., упакованих – 48  год., 
при tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%.      
Маса 0,3 кг                           
Глобальний номер товарної позиції –

бУлочка з маковою начинкою 
Склад: борошно пшеничне хлібопекарське вищого ґатунку, 
цукор-пісок, маргарин, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські 
пресовані, ванілін, яйця курячі харчові, мак олійний, вода 
питна. 
Вміст у 100 г продукту: білки – 8,3 г; жири – 8,2 г; вуглеводи 
- 55,5 г.
Енергетична цінність – 315 ккал                 ДСТУ 4585-2006
Термін реалізації: без упаковки – 16 год., упакованих – 32  год., 
при tо не нижче +6 оС та відносній вологості повітря не більше 75%.   
Маса 0,07 кг
Глобальний номер товарної позиції – 

Натуральний продукт, без ГМО та хімічних добавок, виготовлений для Вас з любов'ю, майстрами своєї справи! 


