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ЗМIСТGROW UP: AGRO

Проект            реалізовується Українською асоціацією 
бізнесу і торгівлі (UBTA) у співпраці з Українським центром сприяння 
інвестиціям та торгівлі (ITFC), Офісу з Просування Експорту (Export 
Promotion Officе) за фінансування Програма USAID з аграрного і 
сільського розвитку – АГРО.

              – це навчальний інтенсив та серія менторських 
сесій в форматі онлайн, яка допомогає вдосконалити навички 
управління підприємствами та сприятиме виходу бізнесу на 
новий рівень.

Навчальна програма розроблена для власників мікро-, малих 
та середніх підприємств, які займаються виробництвом
та переробкою:
    молока та м’яса;
    овочів, фруктів та ягід;
    кондитерських виробів;
    аквакультури.

Мета проекту – надання допомоги українським аграрними 
ММСП (мікро, малим та середнім підприємствам) у доступі 
до організованих ринків збуту аграрної продукції у цільових 
ланцюгах створення доданої вартості аграрного сектору.
Це лягає у концепцію трансформації продовольчих систем 
України.
В каталозі представлені випускники програми Grow Up: Agro
та асортимент продукції для постачання до каналів збуту. 

Створення цього ресурсу стало можливим завдяки підтримці американського 
народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 
Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), яка виконується 
компанією Chemonics International.  Всі матеріали, розміщені на цьому ресурсі 
відображають думку їх авторів та не обов’язково є офіційною точкою зору USAID 
чи Уряду США. 

Докладніше про Програму USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО):

https://www.facebook.com/usaid.agro/



КОНТАКТИ:

Телефон:
+38 (067) 512-48-18

Елекронна адреса:
m0675124818@gmail.com

Адреса виробницта:
вул. Кагатна, 1Н, м. Миколаїв

ПЕРЕВАГИ:
Ми вибудовуємо відносини таким чином, щоб 
умови співпраці максимально позитивно впливали 
на підвищення маржинальності для кожної одиниці 
продукції. Цінова політика вибудовується не “ВІД”, 
а “ДО” прийнятної на ринку ціни для кінцевих 
покупців.

Є продукція

Український виробник м’ясоковбасних виробів 
та снекової групи, асортимент якого налічує 
майже 50 видів продукції.
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Варена ковбаса Класика ГОСТ

свинина напівжирна – 70%, яловичина в/с – 25%, 
вода питна, яйця курячі – 3%, молоко сухе – 2%, 
сіль кухонна, цукор білий, горіх мусктний

Ковбаски Кабаносики М’яснi чiпслайси

М’ясні нарізки Сирокопчена ковбаса «Crudo»

4 5

Разом з вами ми допомагаємо споживачам 
не витрачати час на довгий вибір між 
смачною, здоровою та корисною їжею. 
Наша продукція це все об’єднує.

Склад: 1,7 кг
шпик – 40%, свинина знежилована нежирна – 
35%, яловичина знежилована 1/с – 25%, спеції
та екстракти спецій

Сирокопчена ковбаса «Italia»

Склад: 300 г

свинина нежирна – 65%, грудинка свиняча або 
шпик – 35%, сіль кухонна, спеції (перець білий, 
чорний, чілі, імбир, часник)

Склад: 310 г

80-200 г

80 г 30 г

ПП «МАЛИЦЬКИЙ»



КОНТАКТИ:
Телефон:
+38 (096) 549-40-40,
+38 (063) 549-40-40 (Viber)

Адреса виробництва:
вул. Генерала Ватутіна, 8, м. Одеса

Електронна адреса:
odessakrendel@gmail.com

Web сайт: https://krendel.od.ua/

Булочну засновано у 2013 році. Щорічно ми виготовляємо 
350 000 виробів. Наш хліб створений з використанням 15 
видів різноманітних злаків. Сьогодні ми маємо асортимент 
з понад 70 позицій, серед яких: цільнозернові хліба на 
заквасках, без використання промислових дріжджів, цільно-
зернові крекери, грісіні, натуральне печиво і багато іншої 
смачної та корисної випічки.

Ми не використовуємо промислової хімії, а є прихильниками 
живої культури. Цільнозерновий хліб на заквасці насичує наш 
організм вітамінами, мінеральними речовинами, кліткови-
ною. Всі природні процеси протікають у свій час. Неможливо 
посадити зерно і вже через тиждень збирати урожай. 
«Швидкі», далекі від природи технології виробництва хліба 
– це не для нас! Всьому свій час! Хліб, як і хороше вино, має 
бути вибродженим!

Наша продукція має високу харчову цінність, бо для її 
створення ми використовуємо природну силу цільних зла-
ків. В наші вироби ми не додаємо барвники, хімічні домішки 
та трансжири, а використовуємо виключно натуральну 
сировину.
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ФОП «ПОПОВА»
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Бажаєте стати здоровішими − почніть з хліба!

Хліб «Заварний бездріжджовий» 

закваска житня (борошно житнє, солод), борошно 
житнє, борошно пшеничне, солод, патока, масло 
вершкове, сіль

На 100 грам 
продукту:

Склад: 450 г

білки 5,8 г
жири 2,1 г 
вуглеводи 57,6 г

калорійність 
273,3 ккал

«Грісіні з кунжутом»

борошно пшеничне, олія оливкова, кунжут, сіль, 
дріжджі, яйцє куряче

Склад: 100 г

На 100 грам 
продукту:

калорійність
309 ккал

білки 7,4 г
жири 10,3 г 
вуглеводи 46,3 г

«Булочка для гамбургерів» 

борошно пшеничне в/г, яєчний жовток,  цукор, 
олія соняшникова, олія оливкова, дріжджі, сіль

Склад: 90 г

На 100 грам 
продукту:

калорійність
239,6 ккал

білки 6,9 г
жири 0,7 г 
вуглеводи 51,2 г

«Гречаники»

борошно зеленої гречки, борошно льону, олія 
оливкова, сіль. Містить клітковину

Склад: 100 г

На 100 грам 
продукту:

білки 16,7 г
жири 20,3 г 
вуглеводи 44,0 г

калорійність
425 ккал

Крекер «Цільнозерновий Сирний»

борошно пшеничне цільнозернове, сир голланд-
ський, олія соняшникова високоолеїнова, сіль

Склад: 150 г

На 100 грам 
продукту:

білки 11,7 г
жири 19,1 г 
вуглеводи 40,0 г

калорійність
379,7 ккал

Печиво «Вівсяно-родзинкове»

вівсяні пластівці, вершкове масло, родзинки, 
борошно пшеничне в/г, цукор, мед, сіль, кориця, 
сода харчова, ваніль

Склад: 250 г

На 100 грам 
продукту:

білки 5,1 г
жири 16,5 г 
вуглеводи 57,2 г

калорійність
398,6 ккал

100% CLEAN LABEL
20%



КОНТАКТИ:

Телефон:
+38 (067) 523-64-74, +38 (098) 133-07-37 (Telegram)
 
Адреса виробництва:
вул. Корольова, 7а, с. Знаменівське,
Синельниківський р-н,
Дніпропетровська область
 
Електронна адреса:
vedar.vv@gmail.com  

Web сайт:
https://foody.ua/fop-mvnkov/ 

ПЕРЕВАГИ:
Ми повністю контролюємо виробничий процес, від вирощу-
вання до готової баночки на полиці в магазині. Сировина, 
з якої зроблені наші продукти, не містить ніяких хімічних 
добрив, пестицидів, токсичних елементів і радіонуклідів, це 
підтверджено тестами лабораторії ДПСС.

Ми – приватне (сімейне) господарство, є поціновувачами 
натурального і екологічно чистого продукту, який самі 
виробляємо і споживаємо, а також сміливо даємо нашим 
дітям.
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ФОП «МІНЬКОВ» VeDar
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Наша продукція − це коли смак та користь 
зберігаються в одній банці.

Томатний сік Кетчуп

свіжі помідори, сіль

ДСТУ 5081: 2008

Склад: 1 літр

Томатна паста 

свіжі помідори без будь-яких добавок 

ДСТУ 5081: 2008

Склад: 120 г

томати, цибуля, яблука, солодкий 
перець, яблучний оцет, цукор, сіль
та спеції 

ДСТУ 32063: 2013

Склад: 250 г

Аджика 

свіжі помідори, солодкий перець, 
гострий перець, соняшникова олія, 
часник, цукор, сіль, яблучний оцет

Склад: 250 г +/-3% 

Абрикосовий джем

свіжі абрикоси, цукор, натуральний 
яблучний пектин

Склад: 250 г +/-3% 

Яблучний джем

свіжі яблука, цукор, натуральний 
яблучний пектин

Склад: 250 г +/-3% 



КОНТАКТИ:

Телефон:
+38 (050) 143-18-54
 
Адреса виробництва:
вул. Центральна, 7, село Діброва,
Диканський р-н, Полтавська обл.
 
Електронна адреса:
dukanski.traducii@gmail.com  

Facebook сторінка:
https://www.facebook.com/dykanski.tradytsii/ 

Сертифікація виробництва за системою НАССР від 20 березня 
2020 року. 

Виготовлення та зберігання виробленої продукції відповідно до 
ТУ У 10.8 – 2941320508-001:2019 розроблено «Житомирським 
науково-виробничим центром стандартизації, метрології та 
сертифікації» ДП «Житомирстандартметрологія».

Історія торгової марки «Диканські традиції» пишеться вже 
понад 9 років. Ми виробник смачних, українських страв за 
легендарними Диканськими традиціями. 

Асортимент з 40 найменувань продукції виготовленої вручну – 
це парові вареники, галушки, пельмені та інші напівфабрикати, 
що легко та зручно готувати. Наша продукція представлена 
по всій Полтавській області, у більше ніж 200 торговельних 
закладах.
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ФОП «ТАРАН АЛЛА ВІТАЛІЇВНА» 
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Диканські традиції − це українські звичаї 
відтворені у ручній роботі за традиційними 
рецептурами. 

Напівфабрикат з субпродуктом м’ясним 
заморожений у тістовій оболонці 

«Вареники з м’ясом»

Напівфабрикат з м’ясом у тістовій 
оболонці заморожений

«Галушки з Куркою та грибами»

філе куряче відварене, м’ясо свинини відварене, шпик 
відварений, цибуля ріпчаста свіжа, цибуля ріпчаста 
пасерована, олія соняшникова рафінована, сіль кухонна, 
часник свіжий, перець чорний мелений

куряче філе відварене, смажені гриби (шампіньйони), 
цибуля ріпчаста пасерована, олія соняшникова 
рафінована, сіль кухонна, перець чорний мелений

Склад фаршу: Склад фаршу: 

Склад тіста: борошно пшеничне вищого сорту,
сироватка молочна, сіль кухонна, натрій двовуглекислий

Склад тіста: борошно пшеничне вищого сорту,
сироватка молочна, сіль кухонна, натрій двовуглекислий

3000 г

Напівфабрикати м’ясні посічені 
заморожені «Пельмені смачні»

м’ясо свиней охолоджене, сало заморожене, вода 
питна, цибуля ріпчаста свіжа, сіль кухонна, перець 
чорний мелений, цукор

Склад фаршу: 

Склад тіста: борошно пшеничне вищого сорту, вода 
питна, яйця курячі, сіль кухонна

1000 г

Напівфабрикат із сиру кисломолочного 
«Млинці з сиром та ягодами полуниці»

сир кисломолочний 40%, заморожені ягоди полуниці 
40%, цукор, цукор ванільний

Склад фаршу: 

Склад тіста: борошно пшеничне вищого сорту, 
молоко корів, яйце пастеризоване, вода питна, яйце 
куряче, цукор, олія соняшникова дезодорована, 
ванільний цукор, сіль кухонна

1000 г

Напівфабрикати м’ясо-рослинні 
заморожені «Голубці Курячі»

м’ясна сировина 55 % (ММО, м’ясо свиней охолоджене, 
м’ясо великої рогатої худоби заморожене, сало замо-
рожене), рис відварений, цибуля ріпчаста пасерована, 
морква пасерована, олія рафінована соняшникова, сіль 
кухонна, перець чорний мелений

Склад фаршу: 2000 г

3000 г
(крафтова пачка 900 г)

Напівфабрикати м’ясні посічені 
заморожені «Пельмені домашні»

м’ясна сировина (м’ясо свиней охолоджене, м’ясо 
великої рогатої  худоби заморожене, сало) вода питна, 
цибуля ріпчаста свіжа, сіль кухонна, перець чорний 
мелений, цукор

Склад фаршу: 

Склад тіста: борошно пшеничне вищого сорту, вода 
питна, яйця курячі, сіль кухонна

5000 г
(крафтова пачка 900 г)

(крафтова пачка 900 г)



КОНТАКТИ:

Телефон:
+38 (066) 377-02-34
 
Адреса виробництва:
вул. Маршала Бірюзова, 81,
м. Полтава, Полтавська обл.
 
Електронна адреса:
afrodiziak.chocolate@gmail.com

Facebook сторінка:
https://afrodiziakchocolate.com.ua/ 

Ми український виробник крафтового шоколаду
з міста Полтава.

Ми займаємося виготовленням крафтового шоколаду з 
2016 року і хочемо аби українці мали в своєму раціоні 
корисний солодкий продукт з натуральних інгредієнтів. 
Наша мета – дати споживачу якісний продукт, що буде 
частиною здорового харчування. 

Авторська лінійка нашого натурального шоколаду, цукерок 
та інших кондитерських виробів не містить у своєму складі 
пальмову олію, трансжири, та емульгатори і тому продукція 
AfrodiZiak безпечна для діабетиків, вегетаріанців та 
годуючих мам.  
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ФОП «ПОДОЛЬСЬКА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА»
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Будь в моменті з шоколадом AfrodiZiak!

356 ккал/1504кДж

Шоколадно-горіхова паста
«Паст Хев» 

Солона карамель
«Ульотна Карамелька» 

коричневий цукор нерафінований, мед, кокосове 
молоко сухе, кокосове масло холодного віджиму, 
вода питна, соєвий соус, лимонний сік, сіль 
морська, ваніль натуральна

Склад: 

Поживна 
цінність 
на 100 г 
продукту: 

харчові 
волокна 0,1 г
білки 1,0 г
сіль 0,02 г

жири 7,3 г
з них насичені 4,4 г
вуглеводи 71,5 г
з них цукри 68,0 г

547 ккал/2341кДж
коричневий цукор нерафінований, кокосове 
масло рафіноване, фундук, какао терте, кокосове 
молоко сухе, чорний шоколад, сіль морська, ваніль 
натуральна

Склад: 

Поживна 
цінність 
на 100 г 
продукту: 

харчові 
волокна 3,6 г
білки 5,41 г
сіль 0,0003 г

жири 41,2 г
з них насичені 20,5 г
вуглеводи 41,0 г
з них цукри 36,1 г

400 г 400 г

608 ккал/2520кДж

«Молочний» шоколад безлактозний 
(веганський) 60% з малиною та 

полуницею сублімованою

какао терте, цукор нерафінований коричневий, 
какао масло нерафіноване, кокосове молоко 
сухе, кокосове масло холодного віджиму, малина 
сублімована, полуниця сублімована, сіль морська, 
ваніль натуральна

Склад: 

Склад тіста: борошно пшеничне

80 г

Поживна 
цінність 
на 100 г 
продукту: 

харчові 
волокна 6,4 г
білки 6,1 г
сіль 0,0005 г

жири 49,5 г
з них насичені 28,5 г
вуглеводи 31,4 г
з них цукри 22,9 г

Екстрачорний шоколад 85%
з волоським горіхом та родзинками

600 ккал/2482 кДж
какао терте, какао масло нерафіноване, цукор 
нерафінований коричневий, волоський горіх 5,3%, 
родзинки 5,3%, ваніль натуральна

Склад: 80 г

Поживна 
цінність 
на 100 г 
продукту: 

харчові 
волокна 10,7 г
білки 9,1 г
сіль 0,0001 г

жири 48,8 г
з них насичені 27,6 г
вуглеводи 25,6 г
з них цукри 17,7 г

Шоколад на керобі («керолад»)
без цукру з мигдалем

Склад тіста: борошно пшеничне

513 ккал/2122кДж

кероб сирий, какао масло нерафіноване, какао 
терте, кокосове масло холодного віджиму, ваніль 
натуральна

Склад: 80 г

Поживна 
цінність 
на 100 г 
продукту: 

харчові 
волокна 18,1 г
білки 4 г
сіль 0,0001 г

жири 37,8 г
з них насичені 22,4 г
вуглеводи 28,3 г
з них цукри 22,7 г*

*містить цукор природного походження, в процесі виробництва 
не додавалися моно- або дисахариди.

Набір цукерок
«Марципан в шоколаді»

458 ккал/1867кДж

шоколад чорний 25% (какао терте, масло какао 
нерафіноване, цукор нерафінований коричневий, 
натуральний ароматизатор «Ваніль»), мигдалеве 
борошно, цукор нерафінований коричневий, вода 
питна, лимонний сік

Склад: 180 г

Поживна 
цінність 
на 100 г 
продукту: 

харчові 
волокна 2,2 г
білки 6,1 г
сіль 0,0001 г

жири 28,2 г
з них насичені 8,8 г
вуглеводи 41,2 г
з них цукри 37,5 г



КОНТАКТИ:

Телефон:
+38 (093) 235-36-11
 
Адреса виробництва:
вул. Сучкова, 35, м. Новомосковськ,
Дніпропетровська обл.
 
Електронна адреса:
nazarencko.oleg@gmail.com   

Facebook сторінка:
www.healthygeneration.com.ua 

Healthy Generation – це родина продуктів без цукру, 
трансжирів, глютену, модифікованого крохмалю та інших 
шкідливих домішок. 

Наша місія полягає у тому, щоб виробляти доступні, смачні 
продукти, які роблять життя якіснішим та безпечнішим. 
В продуктах Healthy Generation ви ніколи не побачите 
доданий цукор, трансжири, модифікований крохмаль, та 
інші “негаразди”. Це наше стале та безумовне правило.
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ТОВ «ХЕЛСІ ДЖЕНЕРЕЙШН»
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Ми бажаємо вам бути здоровими і жити повно-
цінно! Нести цю ідею разом з нами іншим 
людям, роблячи наше покоління та наших 
нащадків більш обізнаними та свідомими.

Амарантовий сніданок з курагою, 
родзинками, насінням чіа

повітряний амарант, курага, родзинки, насіння чіа 

Склад: 140 г

Безглютенові рисово-кукурудзяні 
макарони з томатом, сиром та 

базиліком PASTA G

борошно рисове, борошно амарантове (не 
менше 20%), екологічно чиста питна вода, 
томати, сир, базилік

Склад: 240 г

Безглютенові гречані макарони
PASTA UA

борошно рисове, борошно гречане (не менше 
20%), екологічно чиста питна вода

Склад: 300 г

Олія амарантова сиродавлена
першого віджиму Viva Oleum

олія амарантова холодного пресування 
першого віджиму (100%)

Склад: 100 мл

Крупа амарантова
HomeSuperFood  

крупа амарантова 100%

Склад: 200 г та 500 г

Цукерки з апельсином
«Пані Candy»

какао терте, наповнювач полідекстроза, борошно 
пшеничне, арахіс смажений подрібнений, вино-
град сушений, какао масло, борошно рисове, 
підсолоджувач мальтит, какао – порошок зі 
зниженим вмістом жиру, борошно амарантове, 
порошок з апельсину, емульгатори (лецитин 
соєвий, Е476), сіль, ароматизатор натуральний 
“Бразильський апельсин”, екстракт листя стевії

Склад: 100 г

HEALTHY GENERATION
®

БЕЗ ЦУКРУ VEGAN



КОНТАКТИ:

Телефон:
+38 (095) 232-31-93
 
Адреса виробництва:
вул. Правди, 80, м. Бердянськ,
Запорізька обл.
 
Електронна адреса:
head.office@hd-group.com.ua   

Web-сайт:
https://hd-group.ua/ 

ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1» випускає продукцію 
під брендом «Хлібодар». В асортименті підприємства: 
пряники з начинкою та без, печиво вівсяне та здобне, 
печиво з начинками, сухарі, сушка, рахат-лукум. 

ТДВ «Запорізький хлібокомбінат №1» є частиною групи 
компаній HD-Group, до складу якої також входять під-
приємства з зернопереробки; заводи з виробництва 
хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів; 
завод з виробництва джемів, варення; бакалії; компанія 
з організації логістичних послуг та компанія з організації 
закупівель.
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ТДВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1»
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Широкий асортимент хлібобулочних виробів, 
смачні та свіжі кондитерські вироби та 
здоба, що здивує своєю різноманітністю та 
якістю, все це продукція від «Запорізького 
хлібокомбінату №1». 

Медовий пряник Кукурудзяне печиво 

Пряник з вишневою 
начинкою

Здобне печиво
«Fruktik»

Пряник з медом та прянощами: молота гвоздика 
та кориця, в білій глазурі

300 г

Пряник з освіжаючою вишневою начинкою та 
цукровою начинкою

250 г

Мініатюрний батончик зі здобного печива з 
вишневим та яблучним джемом

1,1 кг 

Запечене печиво ярко жовтого кольору, з суміші 
кукурудзяної муки вищого сорту та пшеничної муки

400 г

Енергетична цінність на 100 г продукту:
1573 кДж/ 372 ккал 

Енергетична цінність на 100 г продукту:
1568 кДж/ 371 ккал

Енергетична цінність на 100 г продукту:
1953 кДж/ 465 ккал 

Вівсяне печиво

Сушки «Міні»

Вівсяне печиво приготовлено за традиційним 
рецептом має смак вашого класичного улюбленого 
вівсяного печива

300 г

Енергетична цінність на 100 г продукту:
1830 кДж/ 440 ккал  

Кільця діаметром 22 міліметри з муки та зерна 
першого ґатунку

150 г

Енергетична цінність на 100 г продукту:
1825 кДж / 433 ккал



КОНТАКТИ:

Телефон:
+38 (067) 489-91-01
 
Адреса виробництва:
вул. Миру, 63, с. Шабастівка,
Черкаська обл.
 
Електронна адреса:
kundryk@orniberry.com  

Web-сайт:
https://www.orniberry.com/ 

СФГ «Юлія» − багатонапрямкове господарство з Черкащини. 
Наша ягідна ферма Orniberry − це 30 га молодої лохини, 
розташована за 60 км від Умані, а отже має зручне 
сполучення як на Київ, так і південний напрямок. З огляду 
на специфіку ягоди ми можемо сказати, що є однією 
з найбільш південних лохинових ферм в Україні, а в 
перспективі найближчих 5 років плануємо вийти на об’єм 
в 300 тонн протягом сезону.
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СФГ «ЮЛІЯ»
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Ми прагнемо зберегти бережливе ставлення до 
клієнта при масштабуванні, а також здивувати 
ринок новими цікавими продуктами. 

Лохина 

0,5 кгФорма тари: відкрита пінетка 

Лохина 

0,5 кг та 0,25 кгФорма тари: закрита пінетка 



КОНТАКТИ:

Телефон:
+38 (067) 573-11-37
 
Адреса виробництва:
вул. Шевченка, 39а, с. Хотімля,
Чугуївський район,
Харківська область
 
Електронна адреса:
Pani.jupiter@gmail.com

Web-сайт:
https://panijupiter.com/

Facebook сторінка:
https://www.facebook.com/groups/957962337613830/?ref=share_group_link

ФГ «Юпітер» розташовано в Харківській області. Наш профіль-
ний вид діяльності — молочне тваринництво. Ми контролю-
ємо все: від вирощування, зберігання та виготовлення кор-
мів, утримування та доїння корів до виробництва молочної 
та кондитерської продукції. Отримуємо молоко екстра 
ґатунку, з якого виготовляють дитяче харчування.  

Частину молока залишаємо собі, щоб мати можливість для 
себе та своїх друзів робити натуральні та безпечні сири 
(кисломолочні, м’які, витяжні, напівтверді та витримані) та 
чудову випічку під брендом «Пані Юпітер»!
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ФГ «ЮПІТЕР»
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Ми відкриті та відверті з нашими споживачами, 
завжди раді бачити на фермі, де розповідаємо 
та демонструємо, як живуть корівки, а також 
пригощаємо свіжими смаколиками з молочних 
продуктів!

«Козуб» 

«Сузір’я» 

«Весняний подих» 

Насичений смак твердого сиру. Скоринка із 
золи фруктових дерев

Молодий сир кремової структури. Кульки сиру 
приправлені червоним перцем, італійськими 
травами та гімалайською сіллю. Залиті соняш-
никової олією з перцем та лавровим листям

Сир в поєднанні зі шпінатом та васабі

Витриманий
від 2 місяців

Жирність 
38%

Фасування
від 0,1 кг

Жирність 45%

«Качотта» 

Італійський сир, назва якого дослівно перекла-
дається як “сирок”, здобув назву завдяки своїм 
невеликим розмірам його головок, має солод-
куватий ніжний молочний смак. Структура 
кремова, еластична

Жирність 43-45%

«Шепіт монаха» 

Сир з вишуканою оболонкою завдяки обробці 
та витримці в крафтовому червоному вині, 
виробленого з одеського винограду.
Має вершковий смак, пластичну структуру та 
винний післясмак

Жирність 40%

Жирність 40%

«Скаморца» 

Вершковий смак, скоринка їстівна.
Консистенція еластична, зовні ледь жовтий, 
білий всередині

Витриманий
не менше 20 діб Жирність 40%



КОНТАКТИ:

Телефон:
+38 (068) 963-46-81
 
Адреса виробництва:
вул. Хрещатик, 195,
м. Черкаси
 
Електронна адреса:
ekineki.minibread@gmail.com

Web-сайт:
https://ekineki.com/ 

Снеки ЕКІ-NЕКІ — вітчизняний бренд безглютенових продуктів 
здорового харчування. На глибоке переконання засновників 
проекту, корисними мають бути не лише сніданок, обід і 
вечеря, а й ті перекуси, якими ми підтримуємо сили і настрій 
протягом дня.

Міні-хлібці ЕКІ-NЕКІ створено для небайдужих і вимогливих 
людей. Вони ведуть активне життя. Вони уважні до себе 
і дбають про своє здоров’я. Вони щиро піклуються про 
своїх близьких і прагнуть для них найкращого. Тому вони 
відповідально ставляться до харчування. Тож здорові снеки 
EKI-NEKI — у колі їхніх родинних цінностей.

4

ТОВ «ДІНАТЕКС – АЛЬФА» 
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У напруженому ритмі сучасного життя зернові 
снеки ЕКІ-NЕКІ допоможуть вгамувати голод 
і подарують приємні відчуття. Це повноцінна, 
смачна, а головне, здорова альтернатива чіпсам 
або сухарикам.

Мультизернові міні-хлібці
кукурудзяно – рисово – гречані

з морською сіллю

Кукурудзяні міні-хлібці
з прованськими травами

Рисові міні-хлібці
з прованськими травами

Рисово-кукурудзяні міні-хлібці
з паприкою

крупа  кукурудзяна, крупа рисова, крупа гречана,   
суміш олій (високоолеїнова соняшникова та 
оливкова нерафінована олія першого холодного 
віджиму), сіль морська

Склад: 

Поживна цінність 
на 100 г продукту: 

білки – 9,5
жири – 8,1
вуглеводи – 72,4

40 г
крупа  кукурудзяна, суміш олій (високоолеїнова 
соняшникова та оливкова нерафінована олія 
першого холодного віджиму), сіль морська, 
прованські трави

Склад: 

Поживна цінність 
на 100 г продукту: 

білки – 6,0
жири – 7,4
вуглеводи – 50,2

40 г

крупа  рисова, суміш олій (високоолеїнова соняш-
никова та оливкова нерафінована олія першого 
холодного віджиму), сіль морська, прованські 
трави

Склад: 

Поживна цінність 
на 100 г продукту: 

білки – 5,1
жири – 7,43 
вуглеводи – 50,3

40 г
рис бурий, крупа  кукурудзяна, суміш олій 
(високоолеїнова соняшникова та оливкова 
нерафінована олія першого холодного віджиму), 
сіль морська, паприка молота порошкоподібна

Склад: 

Поживна цінність 
на 100 г продукту: 

білки – 11,3
жири – 8,0 
вуглеводи – 80,8

40 г


