
Сушки «Київські» – Сушки у вигляді великого крихкого кільця, 
округлої форми, посипаного маком. Фасовані по 0,5 кг в плівку харчову.  
Строк придатності – 45 діб.

Сухарі «Макові» – Здобні сухарі з великим вмістом маку. Фасовані 
по 0,5 кг в картонні коробки та по 0,3 кг в плівку харчову.  
Строк придатності: фасовані в коробки – 45 діб, в плівку харчову – 30 діб.

Сухарі «Московські» – Класичні здобні сухарі із зарум’яненими 
бочками. Фасовані по 0,5 кг в картонні коробки та по 0,3 кг в плівку 
харчову. Строк придатності: фасовані в коробки – 60 діб, фасовані 
в плівку харчову – 30 діб.

Сухарі «Гірчичні» – Сухарі з додаванням гірчичної олії, мають 
приємний м’який смак. Фасовані по 0,5 кг в картонні коробки та по 0,3 кг 
в плівку харчову. Строк придатності: фасовані в коробки – 45 діб, в плівку 
харчову – 30 діб.

Сухарі «Київські» – Класичні здобні сухарі з великим вмістом 
родзинок. Фасовані по 0,5 кг в картонні коробки та по 0,3 кг в плівку 
харчову. Строк придатності: фасовані в коробки – 60 діб, в плівку 
харчову – 30 діб.

Сухарі «Малятко» – невеличкі за розміром, добре підсмажені та 
мають приємний смак. Фасовані по 0,5 кг в картонні коробки та по 0,3 кг 
в плівку харчову. Строк придатності: фасовані в коробки – 60 діб, в плівку 
харчову – 30 діб.

Соломка «Фруктова» – в коробках – по 0,25 кг та по 0,5 кг. Строк 
придатності: 90 діб.

Соломка «Солодка» – Фасована в коробках – по 0,25 кг, 
в поліпропіленові пакети по 0,1 кг. Строк придатності: 90 діб.



Печиво «Вівсяне з кунжутом» – Здобне печиво з суміші борошна 
пшеничного і вівсяного, поверхня посипана кунжутом. Фасовані по 0,4 кг 
в плівку харчову. Строк придатності – 30 діб.

Печиво «Вівсяне» – Класичне печиво округлої форми з приємним 
вівсяним ароматом. Фасовані по 0,4 кг в плівку харчову.  
Строк придатності – 60 діб.

Сушки «Човники з маком» – сушки овальної форми посипані 
маком, дуже смачні та хрумкі. Фасовані по 0,4 кг в плівку харчову. Строк 
придатності – 45 діб.

Сушки «Українські» – Бубличні вироби зменшеного розміру у вигляді 
округлого кільця. Фасовані по 0,4 кг в плівку харчову. Строк придатності – 
45 діб.

Сушки «Гірчичні» – Класичні сушки середнього розміру округлої 
форми з додаванням гірчичної олії. Фасовані по 0,4 кг в плівку харчову 
Строк придатності – 45 діб.

Сушки здобні з ваніліном – Класичні сушки середнього розміру 
округлої форми з ароматом ваніліну. Фасовані по 0,4 кг в плівку харчову. 
Строк придатності – 45 діб.

Сушки «Сніжинка» – Бубличні вироби у вигляді округлого кільця. 
Поверхня глазурована цукровим сиропом. Фасовані по 0,4 кг в плівку 
харчову. Строк придатності – 45 діб.

Сушки «Малютка» – Бубличні вироби зменшеного розміру у вигляді 
округлого кільця. Фасовані по 0,4 кг в плівку харчову.  
Строк придатності – 45 діб.



Печиво «Ласунчик» – Здобне маленьке печиво круглої форми, своїми 
смаковими якостями задовольняють найвибагливішого споживача. 
Фасовані по 0,3 кг в плівку харчову. Строк придатності – 30 діб.

Печиво «Новинка» – Здобне печиво з фруктовою начинкою, має 
довгасту форму з рифленою поверхнею. Фасовані по 0,5 кг в плівку 
харчову. Строк придатності – 60 діб.

Печиво «Українське» – Здобне печиво, має форму квітки. Фасовані 
по 0,4 кг в плівку харчову. Строк придатності – 60 діб.

Печиво «Крендельки» – Цукрове печиво, має форму кренделька, 
поверхня змащена яйцем. Фасовані по 0,3 кг в плівку харчову. Строк 
придатності – 90 діб.

Печиво «Крендельки з маком» – Цукрове печиво, має форму 
кренделька, поверхня посипана маком. Фасовані по 0,3 кг в плівку 
харчову. Строк придатності – 90 діб.

Печиво «Крендельки з кунжутом» – Цукрове печиво, має форму 
кренделька, поверхня посипана кунжутом. Фасовані по 0,3 кг в плівку 
харчову. Строк придатності – 90 діб.

Печиво «Крендельки з цукром» – Цукрове печиво, має форму 
кренделька, поверхня посипана цукром. Фасовані по 0,3 кг в плівку 
харчову. Строк придатності – 90 діб.

Печиво вівсяне «Маківка» – здобне печиво з суміші борошна 
пшеничного і вівсяного, поверхня посипана маком. Фасовані по 0,4 кг 
в плівку харчову. Строк придатності – 30 діб.



Печиво «Домашнє» – Здобне пісочне печиво прямокутної форми 
з фруктовою начинкою. Поверхня печива рифлена, посипана цукровою 
пудрою. Фасовані по 0,45 та 0,3 кг в блістер. Строк придатності – 30 діб.

Печиво «Ванільне» – здобне печиво овальної форми, своїми 
смаковими якостями задовольнить найвибагливішого споживача. 
Фасовані в картонні коробочки, масою 0,5 кг або в гофроящики. Строк 
придатності – 30 діб.

Печиво «Крученики» – Здобне печиво, має форму рогалика 
з фруктовою начинкою. Поверхня змащена яйцем і посипана цукровою 
пудрою. Фасовані по 0,4 кг в блістер. Строк придатності – 30 діб.

Печиво «Ізюминка» – здобне печиво з родзинками у вигляді 
маленьких кексиків. Фасовані по 0,3 кг в плівку харчову. Строк 
придатності – 30 діб.

Печиво «Дзвіночки» вагове – здобне печиво з родзинками 
у вигляді маленьких кексиків. Фасовані в гофролотки типу «Екран», 
масою 2,0 кг. Строк придатності – 30 діб.

Печиво «Мармеладка» вагове – дві штучки здобного печива 
круглої форми з малюнком на поверхні з’єднанні між собою фруктовим 
мармеладом Фасовані в гофролотки типу «Екран», масою 3,0 кг. Строк 
придатності – 30 діб.

Печиво «Сонечко» – Здобне печиво, має круглу форму з малюнком 
на поверхні. Фасовані по 0,3 кг в плівку харчову.  
Строк придатності – 60 діб.

Печиво «Дует» – дві штуки здобного печива, одне з яких повністю 
заглазуроване кондитерською глазур’ю та з’єднане між собою.  
Строк придатності – 60 діб.



Пряники «З медом» – Заварні пряники з медовим смаком, мають 
форму сердечка, глазуровані цукровою глазур’ю. Фасовані по 0,5 кг 
в плівку харчову. Строк придатності – 60 діб.

Пряники «Молочний смак» – Невеличкі заварні пряники зі смаком 
згущеного молока, круглої форми, глазуровані цукровою глазур’ю. 
Фасовані по 0,5 кг в плівку харчову. Строк придатності – 60 діб.

Пряники «Фруктовий сад» – Заварні пряники з фруктовою 
начинкою (вишня, абрикос, малина, полуниця) округлої форми, 
глазуровані цукровою глазур’ю. Фасовані по 0,4 кг в плівку харчову. Строк 
придатності – 60 діб.

Пряники «Київські» – Заварні пряники з маком округлої форми, 
глазуровані цукровою глазур’ю. Фасовані по 0,5 кг в плівку харчову. Строк 
придатності – 60 діб.

Пряники «Підмосковні» – Заварні пряники з молочним ароматом, 
овальної форми, глазуровані цукровою глазур’ю. Фасовані по 0,5 кг 
в плівку харчову. Строк придатності – 60 діб.

Пряники «Запорізькі фігурні» – Заварні пряники з ароматом 
кориці та спецій у вигляді рибок, півників, ялинок, глазуровані цукровою 
глазур’ю. Фасовані по 0,5 кг в плівку харчову. Строк придатності – 60 діб.

Пряники «Північні» – Класичні заварні пряники округлої форми, 
глазуровані цукровою глазур’ю. Фасовані по 0,5 кг в плівку харчову. Строк 
придатності – 60 діб.

«Подушечки з цукровою пудрою» – Смачне здобне печиво, 
виготовлене за домашнім рецептом. Має квадратну форму, поверхня 
обсипана цукровою пудрою. Фасовані по 0,3 кг в блістер.  
Строк придатності – 30 діб.



Сухарі панірувальні – призначені широкого використання 
в приготуванні домашніх страв. Розфасовані в картонні коробки  
масою 0,3 кг. Строк придатності – 6 міс. 

Коржі пісочні «Мрія» – Випечені коржі пісочно-медові,  пісочно-
медові з какао та  пісочно-медові з маком для приготування торту 
в домашніх умовах. Маса однієї упаковки, яка складається з 4-х коржів – 
0,4 кг. Строк придатності – 180 діб.

Грильяж «Дитячий» – Дитячі ласощі, виготовлені з карамельної маси, 
масла та зірваних зерен рису. Строк придатності – 30 діб.

Цукерки «Суфле золотника» – Суфле з кусочками подрібненого 
мармеладу за глазуроване кондитерською глазур’ю. Строк придатності – 
90 діб.

Печиво «Корзинки» – пісочні кошики під різні начинки (фрукти, желе, 
креми, салати, грибні, м’ясні) для фуршетів, банкетів, ювілеїв, святкових 
заходів. Строк придатності – 30 діб.

Пряник «Київ» та «Сувенір» – Пряник типу заварної коврижки 
з медом круглої форми з фруктовою начинкою. Поверхня глазурована, 
має рельєфний малюнок і надпис «Київ» або «Сувенір». Маса 0,7 кг

Пряники «Холодок» – Заварні пряники з м’яким смаком у формі 
півмісяця, глазуровані цукровою глазур’ю. Строк придатності – 60 діб.

Пряник «З маком» – Заварні пряники з додаванням маку, глазуровані 
цукровою глазур’ю. Фасовані по 0,5 кг в плівку харчову.  
Строк придатності – 60 діб. 




