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Склад: борошно пшеничне вищого сорту, вода питна, маргарин  молочний та маргарин для листкового 
тіста (олії в натуральному та стверділому вигляді рафіновані дезодоровані та жир рослинний 
гідрогенізований, підготовлена вода, емульгатори, натурально – ідентичний ароматизатор «Масло – 
вершки»), цукор білий, вишня свіжозаморожена, дріжджі хлібопекарські  пресовані, цукрова пудра, 
сіль кухонна харчова, загущувач.

Склад: борошно пшеничне першого сорту, цукор білий, маргарин молочний (жири рослинні та олії в 
натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), родзинки, вода питна, 
яйця курячі, цукрова пудра, сіль вуглеамонійна, сіль кухонна харчова, ванілін.

ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)              
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,3 г; жири – 17,4г;
вуглеводи – 45,4 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1361 кДж (361 ккал)
Строк придатності:
7 діб

Маса нетто: 80 г

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, вода питна, наповнювач «Шарлотка» (яблуко шматочки, 
цукор, крохмаль кукурудзяний модифікований, регулятор кислотності, ароматизатор ідентичний 
натуральному «Яблуко», консерванти), маргарин  молочний та маргарин для листкового тіста (олії в 
натуральному та стверділому вигляді рафіновані дезодоровані та жир рослинний гідрогенізований, 
підготовлена вода, емульгатори, натурально – ідентичний ароматизатор «Масло – вершки»), цукор 
білий,  яйця курячі, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна харчова, поліпшувачі.

ДСТУ 3781- 98
Поживна (харчова) 
цінність 100 г продукту: 
білки – 7,0 г; жири – 16,5г;
вуглеводи – 69,2 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1731 кДж (414 ккал)
Строк придатності:
90 діб.

Маса нетто: 300 г
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ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,4 г; жири – 21,1г;
вуглеводи – 53,9 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1655 кДж (396 ккал)
Строк придатності:
7 діб.

Маса нетто: 80 г

ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,0 г; жири – 17,1г;
вуглеводи – 45,1 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1496 кДж (358 ккал)
Строк придатності:
7 діб

Маса нетто: 80 г

«ЧОРНА СМОРОДИНА»
ШТРУДЕЛЬ  

«ВІВСЯНЕ З КУНЖУТОМ»
ПЕЧИВО  

З ВИШНЕЮ
СЛОЙКА  

«ВИШНЯ»
ШТРУДЕЛЬ  

«ШАРЛОТКА»
СЛОЙКА  

«ЧАЙНИЙ»
КЕКС  

ДСТУ 4505:2005
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,4 г; жири – 16,4г;
вуглеводи – 57,3 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1417 кДж (339 ккал)
Строк придатності:
7 діб.

Маса нетто: 250 г

ДСТУ 4803:2007
Маса нетто:  80 г

Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,0 г; жири – 17,1г;
вуглеводи – 45,1 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1496 кДж (358 ккал)
Строк придатності:
7 діб

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, вода питна, наповнювач «Вишня» (вишня, цукор, крохмаль 
кукурудзяний модифікований, регулятор кислотності, ароматизатор ідентичний натуральному 
«Вишня», барвник  азорубін, консерванти), маргарин  молочний та маргарин для листкового тіста  (олії 
в натуральному та стверділому вигляді рафіновані дезодоровані та жир рослинний гідрогенізований, 
підготовлена вода, емульгатори, натурально – ідентичний ароматизатор «Масло – вершки»), цукор 
білий,  яйця курячі, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна харчова, поліпшувачі.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, вода питна, наповнювач «Чорна смородина» (чорна 
смородина, цукор, крохмаль кукурудзяний модифікований, регулятор кислотності, ароматизатор 
ідентичний натуральному «Чорна смородина», барвник індигокармін, консерванти), маргарин  
молочний та маргарин для листкового тіста (олії в натуральному та стверділому вигляді рафіновані 
дезодоровані та жир рослинний гідрогенізований, підготовлена вода, емульгатори, натурально – 
ідентичний ароматизатор «Масло – вершки»), цукор білий,  яйця курячі, дріжджі хлібопекарські  
пресовані,  сіль кухонна харчова, поліпшувачі.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, пластівці вівсяні, цукор білий, маргарин молочний (жири 
рослинні та олії в натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода) вода 
питна, кунжут, повидло (пюре яблучне, цукор, вода питна), сода харчова, сіль кухонна, кориця, 
ароматизатор ідентичний натуральному – ванілін, вуглеамонійна сіль, кислота лимонна.



ДСТУ 3781- 98
Поживна (харчова) 
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,4 г; жири – 25,3г;
вуглеводи – 67,0 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1981 кДж (474 ккал)
Строк придатності:
60 діб.

Маса нетто: 400 г
ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова) 
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,6 г; жири – 24,3г;
вуглеводи – 66,9 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1680 кДж (402 ккал)
Строк придатності:
60 діб.

Маса нетто: 150 г
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ДСТУ 3781- 98
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,1 г; жири – 14,3г;
вуглеводи – 68,8 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1823 кДж (436 ккал)
Строк придатності:
90 діб.

Маса нетто: 300 г
ДСТУ 3781
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,9 г; жири – 14,4г;
вуглеводи – 65,8 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1726 кДж (413 ккал)
Строк придатності:
60 діб.

Маса нетто: 1000 г

ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,8 г; жири – 26,1г;
вуглеводи – 61,6 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
2036 кДж (487 ккал)
Строк придатності:
30 діб.

Маса нетто: 300 г
ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,5 г; жири – 17,3г;
вуглеводи – 57,4 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1617 кДж (387 ккал)
Строк придатності:
60 діб.

Маса нетто: 1000 г

«АМЕРИКАНО»
ПЕЧИВО ШОКОЛАДНЕ

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, пластівці вівсяні, цукор білий, маргарин молочний (жири 
рослинні та олії в натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода) вода 
питна, повидло (пюре  яблучне, цукор, вода  питна), сода харчова, сіль кухонна харчова, кориця, 
ароматизатор ідентичний натуральному – ванілін, вуглеамонійна сіль, кислота лимонна.

Склад: борошно пшеничне  вищого сорту, маргарин молочний (жири рослинні та олії в натуральному 
та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), цукор білий, вода питна, яйця курячі, 
молоко згущене, мед, сіль кухонна харчова, сода харчова,  вуглеамонійна сіль, лимонна кислота. 

Склад: борошно пшеничне вищого сорту,  цукор білий, вода питна, маргарин молочний (жири 
рослинні та олії в натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), патока, 
сода харчова, сіль кухонна харчова.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий, маргарин молочний (жири рослинні та олії в 
натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), яйця курячі, суміш для 
печива(какао-порошок, крохмаль кукурудзяний,  глюкоза, сироватка молочна суха, солі натрію, сіль 
кухонна, барвник натуральний карамельний, ароматизатор ідентичний натуральному « Шоколад»).

Склад: борошно пшеничне першого сорту, борошно кукурудзяне,  маргарин молочний (жири рослинні 
та олії в натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), цукор білий, 
вода питна, яєчний порошок, сіль кухонна харчова, вуглеамонійна сіль, ароматизатор ідентичний 
натуральному – ванілін, сода харчова.

«КУКУРУДЗЯНЕ»
ПЕЧИВО

«ЧИК - ЧИК»
ПЕЧИВО

«ДНІПРО»
ПЕЧИВО  

«РОМАШКА»
ПЕЧИВО  

ВІВСЯНЕ
ПЕЧИВО  

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий, маргарин молочний (жири рослинні та олії в 
натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), крохмаль кукурудзяний, 
патока, сіль кухонна харчова, вода питна, сода  харчова,  ароматизатор ідентичний натуральному 
ванілін.



ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова) 
цінність 100 г продукту: 
білки – 7,3 г; жири – 27,3г;
вуглеводи – 64,9 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
2023 кДж (484 ккал)
Строк придатності:
30 діб.

Маса нетто: 400 г
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ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,8 г; жири – 20,3г;
вуглеводи – 67,7 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1814 кДж (434 ккал)
Строк придатності:
30 діб.

Маса нетто: 400 г
ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,8 г; жири – 24,4г;
вуглеводи – 68,2 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1994 кДж (477 ккал)
Строк придатності:
60 діб.

Маса нетто: 150 г

«КУРАБ’Є З ПОВИДЛОМ»
ПЕЧИВО

«СТРУМОК»
ПЕЧИВО

ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,2 г; жири – 26,1г;
вуглеводи – 58,6 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
2054 кДж (491 ккал)
Строк придатності:
30 діб.

Маса нетто: 150 г

Склад: борошно пшеничне вищого сорту,  цукор білий, маргарин молочний (жири рослинні та олії в 
натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), вода питна, крохмаль 
кукурудзяний, какао - порошок, яйця курячі, сіль кухонна харчова,  сода  харчова.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту,  маргарин молочний (жири рослинні та олії в натуральному 
та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), цукор білий, наповнювач (продукт, що 
містить молоко, згущений, варений з рослинним жиром та цукром «Іриска»), вода питна, крохмаль, 
какао порошок, яйця курячі, сіль кухонна харчова, сода  харчова.

ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,0 г; жири – 26,7г;
вуглеводи – 66,5 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1906 кДж (456 ккал)
Строк придатності:
30 діб.

Маса нетто: 400 г

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий, маргарин молочний (жири рослинні та олії в 
натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), вода питна, яєчний 
порошок, сода питна.

ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,2 г; жири – 21,1г;
вуглеводи – 63,4 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1942 кДж (461 ккал)
Строк придатності:
30 діб.

Маса нетто: 400 г

Склад: борошно пшеничне  вищого сорту, маргарин молочний (жири рослинні та олії в натуральному 
та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода),  наповнювач (продукт, що  містить 
молоко, згущений,  варений з розчинним  жиром та цукром «Іриска»), цукор білий, глазур кондитерська 
(цукор білий, жир рослинний, какао порошок, емульгатор (соєвий лецитин) ароматизатори: 
«Шоколад», ванілін, ідентичні натуральним, сіль кухонна),  крохмаль  кукурудзяний, патока, сіль  
кухонна харчова, сода харчова.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, маргарин молочний (жири рослинні та олії в натуральному 
та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), наповнювач (продукт, що  містить 
молоко, згущений,  варений  з  розчинним  жиром та цукром «Іриска»), цукор білий, крохмаль 
кукурудзяний, патока, сіль кухонна харчова. 

Склад: борошно пшеничне вищого сорту,  цукор білий, маргарин молочний (жири рослинні та олії в 
натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), крохмаль кукурудзяний, 
патока,  повидло яблучне (пюре яблучне, цукор, вода питна), сіль кухонна харчова, вода питна, 
ароматизатор ідентичний натуральному ванілін.

«ЦУКРОВИЙ ВІНОЧОК»
ПЕЧИВО

«ПЕРЛИНКА»
ПЕЧИВО

«ЧОРНИЙ ПРИНЦ»
ПЕЧИВО

«ДЕНЬ І НІЧ»
ПЕЧИВО
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Склад: борошно пшеничне вищого сорту,  маргарин молочний (жири рослинні та олії в натуральному 
та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), цукор білий, повидло яблучне (пюре 
яблучне, цукор, вода питна), вода питна, яйця курячі, глазур шоколадна (цукор білий, жир рослинний, 
какао порошок, емульгатор (соєвий лецитин), ароматизатори: «Шоколад», ванілін- ідентичні 
натуральним, сіль кухонна), цукрова пудра, сіль кухонна харчова, сода питна, вуглеамонійна сіль, 
ароматизатор ідентичний натуральному ванілін.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий, маргарин молочний (жири рослинні та олії в 
натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), повидло яблучне (пюре 
яблучне, цукор, вода питна), яйця курячі, вода питна, глазур кондитерська (цукор білий, жир 
рослинний, какао порошок, емульгатор (соєвий лецитин) ароматизатори: «Шоколад», ванілін 
ідентичні натуральним, сіль кухонна), желатин харчовий, сіль кухонна харчова, сода харчова, кислота 
лимонна, вуглеамонійна сіль.

ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 4,8 г; жири – 14,6г;
вуглеводи – 74,6 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1634 кДж (391 ккал)
Строк придатності:
6 діб.

Маса нетто: 70 г

ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,3 г; жири – 22,9г;
вуглеводи – 43,9 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1526 кДж (365 ккал)
Строк придатності:
5 діб.

Маса нетто: 800 г

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, крем кондитерський (вода питна, згущений рослинний  жир 
25%, цукор кристалічний 12%, молочний білок, емульгатори, стабілізатори), яйця курячі, цукор білий,  
маргарин (жири рослинні та оліі в натуральному та стверділому  вигляді , рафіновані та  дезодоровані 
,сіль ,вода), вода питна, наповнювач (продукт, що містить молоко, згущений, варений з рослинним 
жиром та цукром «Іриска»), сіль кухонна харчова,  сорбат  калію.

ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 8,1 г; жири – 17,9г;
вуглеводи – 94,6 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1388 кДж (332 ккал)
Строк придатності:
5 діб.

Маса нетто: 85 г

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий, яйця курячі, мед штучний (цукор білий, вода 
питна, патока крохмальна, регулятор кислотності-кислота лимонна, натрій двовуглекислий), 
ароматизатор ідентичний натуральному – «мед»), вода питна, крем кондитерський (вода, згущений 
рослинний жир 25%, цукор кристалічний 12%, молочний білок, емульгатори, стабілізатори),  маргарин 
молочний (жири рослинні та олії в натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, 
сіль, вода), наповнювач (продукт, що містить молоко, згущений, варений з рослинним жиром та цукром 
«Іриска»), сода харчова.

ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,6 г; жири – 22,8г;
вуглеводи – 83,9 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1806 кДж (432 ккал)
Строк придатності:
7 діб.

Маса нетто: 100 г

Склад: борошно пшеничне вищого сорту,  маргарин молочний (жири рослинні та олії в натуральному 
та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), цукор білий, повидло яблучне (пюре 
яблучне, цукор, вода питна), вода питна, яйця курячі, глазур шоколадна (цукор білий, жир рослинний, 
суха молочна сироватка, емульгатор (соєвий лецитин) ароматизатори ідентичні натуральним: «Білий 
шоколад», ванілін ), какао - порошок, цукрова пудра, сіль кухонна харчова, сода питна, вуглеамонійна 
сіль, ароматизатор ідентичний натуральному ванілін.

ДСТУ 4803:2007 
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,1 г; жири – 22,5г;
вуглеводи – 83,4 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1806 кДж (432 ккал)
Строк придатності:
7 діб.

Маса нетто: 100 г

«ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ»
ТІСТЕЧКО

«КОШИК»
ТІСТЕЧКО

«МЕДОВЕ»
ТІСТЕЧКО

 «ЛІТО»
ТІСТЕЧКО

«ЕКЛЕРИ» 
ТІСТЕЧКО

 «ЗАВАРНЕ» 
ТІСТЕЧКО

ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,3 г; жири – 22,9г;
вуглеводи – 43,9 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1526 кДж (365 ккал)
Строк придатності:
5 діб.

Маса нетто: 80 г

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, яйця курячі,  крем  кондитерський (вода  питна, згущений 
рослинний жир 25%, цукор кристалічний 12%, молочний білок, емульгатори, стабілізатори), маргарин 
(жири рослинні та оліі в натуральному та стверділому  вигляді, рафіновані та  дезодоровані, сіль ,вода 
), вода питна, глазур кондитерська (цукор білий, жир рослинний, какао порошок, емульгатор (соєвий 
лецитин) ароматизатори: «Шоколад», ванілін ідентичні натуральним, сіль кухонна), наповнювач 
(продукт , що містить молоко, згущений, варений з рослинним жиром та цукром «Іриска»), цукор білий,  
сіль кухонна харчова, сорбат  калію.
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З НАЧИНКОЮ «АБРИКОС»
КРУАСАН

ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 8,5 г;  жири – 9,6 г;
вуглеводи – 55,4 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1379 кДж (330 ккал)
Строк придатності:
14 діб.

Маса нетто: 80 г

Склад: вафлі листові (борошно пшеничне вищого сорту, олія соняшникова рафінована дезодорована, 
сіль кухонна, розпушувач натрій двовуглекислий), наповнювач (продукт, що містить молоко, згущений, 
варений з рослинним жиром та цукром «Іриска»), цукор білий, сорбат калію.

ДСТУ 3781 - 98
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,7 г; жири – 19,3г;
вуглеводи – 54,8 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1868 кДж (447 ккал)
Строк придатності:
60 діб.

Маса нетто: 1000 г

Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 11,6 г; жири – 36,3г;
вуглеводи – 46,8 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
2227 кДж (533 ккал)
Строк придатності:
2  міс.

Маса нетто: 125 г

Склад: борошно пшеничне вищого сорту,  маргарин  молочний (жири рослинні та оліі в натуральному 
та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), повидло (пюре яблучне, цукор, вода 
питна), вода питна, цукор білий, дріжджі хлібопекарські пресовані, молоко сухе знежирене, яєчний 
порошок, поліпшувач (борошно пшеничне, моно та дігліцериди жирних кислот, ферменти), 
ароматизатор ідентичний натуральному – ванілін, сорбат калію.

ДСТУ 4803:2007
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 7,6 г; жири – 21,1г;
вуглеводи – 53,7 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1793 кДж (429 ккал)
Строк придатності:
14  діб.

Маса нетто: 70 г

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, вода питна, маргарин молочний та маргарин для листкового 
тіста (олії в натуральному та стверділому вигляді рафіновані та жир рослинний гідрогенізований, 
підготовлена вода, емульгатори, натурально-ідентичний ароматизатор «Масло-вершки»), наповнювач  
маковий (цукор, мак, глюкоза кристалічна, крохмаль модифікований), цукор білий, дріжджі 
хлібопекарські пресовані, молоко сухе знежирене,  сіль кухонна харчова, поліпшувач.

ДСТУ 4803:2007
Маса нетто: 80 г

Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,5 г; жири – 21,1г;
вуглеводи – 49,3 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1639 кДж (392 ккал)
Строк придатності:
14  діб.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту,  наповнювач «Абрикос» (абрикосове пюре, цукор білий, вода 
питна,стабілізат оматизатор «Абрикос», регулятор кислотності, консервант сорбат калію),  маргарин 
молочний та маргарин для листкового тіста (олії в натуральному та стверділому вигляді рафіновані та 
жир рослинний гідрогенізований, підготовлена вода, емульгатори, натурально-ідентичний 
ароматизатор «Масло - вершки»),  цукор білий, яйця курячі, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль 
кухонна харчова, поліпшувачі (борошно пшеничне, стабілізатори, емульгатори, ферменти). 

ДСТУ 4187:2003
Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,5 г;  жири – 5,6 г;
вуглеводи – 83,1 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1534 кДж (367 ккал)
Строк придатності:
45 діб.

Маса нетто: 300 г

Склад: борошно пшеничне 1сорту, цукор білий, вода питна, маргарин молочний  (жири рослинні та олії 
в натуральному та стверділому вигляді, рафіновані та дезодоровані, сіль, вода), патока, олія 
соняшникова, вуглеаммонійна сіль, ароматизатор ідентичний натуральному – ванілін, сода харчова, 
кислота лимонна.

Склад: суміш «Кріспі  мікс» (цукор, сухий  глюкозний  сироп, рослинна олія, мед, емульгатор лецитин, 
сухі  вершки,  ароматизатор), кунжут,  насіння  соняшника,  шоколадні   дробси (цукор  білий,  
еквівалент какао-масла, какао-порошок, какао терте,емульгатор, ароматизатор ідентичний 
натуральному-ванілін), вівсяні  пластівці, арахіс.

ІЗ ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ                                                                               
ВАФЕЛЬНИЙ КУТОЧОК

«СМАЧНИЙ»                                                                               
ПРЯНИК

ГРЕБІНЕЦЬ З МАКОМ                                                                               
СЛОЙКА

З ПОВИДЛОМ                                                                               
РОГАЛИКИ
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З НАЧИНКОЮ «ЛІСОВИЙ  ГОРІХ»

ІЗ ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ

З НАЧИНКОЮ «ЛІСОВА ЯГОДА»

КРУАСАН

КРУАСАН

КРУАСАН

ДСТУ 4803:2007
Маса нетто: 80 г

Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 6,5 г; жири – 22,3г;
вуглеводи – 47,8 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1643 кДж (393 ккал)
Строк придатності:
7 діб.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, вода питна, маргарин  молочний  та маргарин для 
листкового тіста (олії в натуральному та стверділому вигляді рафіновані дезодоровані та жир 
рослинний гідрогенізований, підготовлена вода, емульгатори, натурально – ідентичний ароматизатор 
«Масло – вершки»), наповнювач (продукт, що містить молоко, згущений, варений з рослинним жиром 
та цукром «Іриска»), цукор білий, дріжджі хлібопекарські, молоко сухе знежирене, сіль кухонна 
харчова.

ДСТУ 4803:2007
Маса нетто: 80 г

Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,5 г; жири – 21,1г;
вуглеводи – 49,3 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1639 кДж (392 ккал)
Строк придатності:
14 діб.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту, наповнювач «Лісова ягода» (ягідне пюре (чорна смородина, 
малина), цукор білий, вода питна,стабілізатор, ароматизатор «Лісова ягода», регулятор кислотності, 
консервант сорбат калію), маргарин молочний та маргарин для листкового тіста (олії в натуральному 
та стверділому вигляді рафіновані та жир рослинний гідрогенізований, підготовлена вода, 
емульгатори, натурально- ідентичний ароматизатор «Масло - вершки»),   цукор білий,  яйця курячі,  
дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна харчова, поліпшувачі (борошно пшеничне, 
стабілізатори, емульгатори, ферменти). 

ДСТУ 4803:2007
Маса нетто: 80 г

Поживна (харчова)
цінність 100 г продукту: 
білки – 5,5 г; жири – 21,1г;
вуглеводи – 49,3 г
Енергетична цінність 
(калорійність) 100 г 
продукту: 
1639 кДж (392 ккал)
Строк придатності:
14 діб.

Склад: борошно пшеничне вищого сорту,  наповнювач «Лісовий горіх» (цукор білий, вода питна, какао, 
сироватка суха молочна, замінник молочного жиру, стабілізатор, ароматизатор, регулятор 
кислотності, консервант сорбат калію), маргарин молочний та маргарин для листкового тіста (олії в 
натуральному та стверділому вигляді рафіновані та жир рослинний гідрогенізований, підготовлена 
вода, емульгатори, натурально-ідентичний ароматизатор «Масло - вершки»), цукор білий, яйця курячі, 
дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна харчова, поліпшувачі (борошно пшеничне, 
стабілізатори, емульгатори, ферменти). 

ІЗ ЗГУЩЕНИМ МОЛОКОМ                                                                               

«СМАЧНИЙ»                                                                               
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