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СТЕЙКИ

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ ПОРЦІЙНІ

СТЕЙК ФІЛЕ МІНЬЙОН
охолоджений

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

2

порції смаження запікання

Шматочки м’якуша неправильної округлої 
або овальної форми, нарізані з вирізки, суміш 
чотирьох перців (чорний, рожевий, зелений, 
білий горошок), розмарин яловичина

* Спосіб подачі готового блюда

СТЕЙК РІБАЙ ІЗ КІСТКОЮ
охолоджений

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

1

порція смаження запікання

Шматочки м’якуша неправильної округлої або 
овально-продовгуватої форми, нарізані зі спинної 
частини з кісткою, суміш чотирьох перців (чорний, 
рожевий, зелений, білий горошок) яловичина

* Спосіб подачі готового блюда
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СТЕЙКИ

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ ПОРЦІЙНІ

яловичина

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

2

порції смаження запікання

Шматочки м’якуша округлої або овально-
продовгуватої форми, нарізані з лопаткової 
частини, розмарин

СТЕЙК ФЛЕТ АЙРОН
охолоджений

* Спосіб подачі готового блюда

СТЕЙК КЛАСИЧНИЙ 
охолоджений

яловичина

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

2

порції смаження запікання

Шматочки м’якуша овальної форми, нарізані 
з тазостегнової частини або найдовшого м’яза 
спини, суміш чотирьох перців (чорний, рожевий, 
зелений, білий горошок), розмарин

* Спосіб подачі готового блюда
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СТЕЙКИ

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ ПОРЦІЙНІ

яловичина

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

1

порція смаження запікання

Шматочки м’якуша неправильної округлої 
або овально-продовгуватої форми, нарізані 
зі спинної частини з кісткою, суміш чотирьох 
перців (чорний, рожевий, зелений, білий)

СТЕЙК «НЬЮ-ЙОРК»
охолоджений

* Спосіб подачі готового блюда

яловичина

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

1

порція смаження запікання

Шматочки м’якуша неправильної округлої або 
овально-продовгуватої форми, нарізані з гомілки 
з кісткою, розмарин

СТЕЙК ОССОБУКО 
охолоджений

* Спосіб подачі готового блюда
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СТЕЙКИ

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ ПОРЦІЙНІ

гриль/барбекю

2

порції смаження запікання

СТЕЙК ЧАК АЙ РОЛЛ 
охолоджений

яловичина

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

Шматочки м’якуша неправильної округлої або 
овально-продовгуватої форми, нарізані із шийної 
частини з кісткою, суміш чотирьох перців 
(чорний, рожевий, зелений, білий)

* Спосіб подачі готового блюда

ФЛАНК СТЕЙК 
охолоджений

яловичина

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

2

порції смаження запікання

Шматочки м’якуша неправильної округлої 
або овально-продовгуватої форми, нарізані 
з черевної частини, суміш чотирьох перців 
(чорний, рожевий, зелений, білий горошок)

* Спосіб подачі готового блюда
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СТЕЙКИ

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ ПОРЦІЙНІ

ШНІЦЕЛЬ
охолоджений

свинина

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

3

порції смаження запікання

Шматочки м’якуша овально-плоскої форми, 
нарізані з корейки, суміш чотирьох перців 
(чорний, рожевий, зелений, білий горошок)

* Спосіб подачі готового блюда

СТЕЙК ЗІ СВИНЯЧОЇ КОРЕЙКИ
охолоджений

свинина

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

1

порція смаження запікання

Шматочки м’якуша неправильної округлої або 
овально-продовгуватої форми, нарізані з корейки 
з кісткою, суміш чотирьох перців (чорний, 
рожевий, зелений, білий горошок), розмарин

* Спосіб подачі готового блюда
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СТЕЙК ЗІ СВИНЯЧОГО ОШИЙКА
охолоджений

свинина

500–800 г Лоток 260*180*27 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
260*180*180 мм

4 шт.
в тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

2

порції смаження запікання

Шматочки м’якуша неправильної 
округлої або овально-продовгуватої форми, 
нарізані з м’язів шийної частини, суміш чотирьох перців 
(чорний, рожевий, зелений, білий горошок), розмарин

* Спосіб подачі готового блюда



16 17НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ

НАТУРАЛЬНІ 
НАПІВФАБРИКАТИ 

ПІД ВАКУУМОМ 

ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ
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ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ

НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ ПІД ВАКУУМОМ

ІТАЛІЙСЬКА ПОРКЕТТА 
ДЛЯ ЗАПІКАННЯ (у сітці)
охолоджена

Свинина знежилована нежирна 
з тазостегнової частини, сіль, 
спеції та прянощі

свинина

700–900 г Пакет для запікання 
200*125 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

4–5

порцій запіканняприготування

60–120
min

РУЛЕТ СВИНЯЧИЙ ФАРШИРОВАНИЙ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ
охолоджений

Пласти м’язової тканини з грудної частини, згорнуті 
рулетом, начинені свининою нежирною, сіль, часник

свинина

700–900 г Пакет для запікання 
200*125 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

14 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

4–5

порцій запіканняприготування

60–120
min

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ

НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ ПІД ВАКУУМОМ

СВИНИНА ДЛЯ ЗАПІКАННЯ  
«ПІКНІК»
охолоджений

Свинина знежилована нежирна, сіль, овочі, 
трави, часник, перець чорний мелений, 
лавровий лист мелений

свинина

700–900 г Пакет вакуумний 
200*125 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт. 
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

4–5

порцій запіканняприготування

60–90
min

РЕБЕРЦЯ БАРБЕКЮ 
ДЛЯ ЗАПІКАННЯ
охолоджені

Грудореберна частина напівтуші, 
нарізана смугами, у маринаді

свинина

700–900 г Пакет для запікання 
200*125 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт. 
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

4

порції запіканняприготування

60
min

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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М´ЯСНІ ПОСІЧЕНІ
НАПІВФАБРИКАТИ

КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ ТА СМАЖЕННЯ  
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КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ ТА СМАЖЕННЯ  

М´ЯСНІ ПОСІЧЕНІ НАПІВФАБРИКАТИ 

ЛЮЛЯ-КЕБАБ
охолоджений

Вироби циліндричної форми, сіль, спеції
свинина яловичина

450–500 г Лоток 240*160*45 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

4

порції смаження запікання

КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ 
ТА СМАЖЕННЯ «МЮНХЕНСЬКІ» 
охолоджені

Батончики прямі або злегка зігнуті, 
заповнені фаршем від кремового до світло-
рожевого кольору зі спеціями

свинина

600 г Лоток 240*160*45 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

4

порції смаження запікання

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ ТА СМАЖЕННЯ  

М´ЯСНІ ПОСІЧЕНІ НАПІВФАБРИКАТИ 

КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ 
ТА СМАЖЕННЯ «ЧАСНИКОВІ»
охолоджені

Батончики прямі, заповнені фаршем від кремового 
до світло-рожевого кольору зі спеціями

свинина

    500 г Лоток 240*160*45 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

4

порції смаження запікання

КОВБАСА ДЛЯ ГРИЛЯ 
ТА СМАЖЕННЯ «ДОМАШНЯ»
охолоджена

Батон, заповнений фаршем від рожевого 
до темно-рожевого кольору зі спеціями

свинина

600 г Лоток 240*160*45 мм,
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

4

порції смаження запікання

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда



28 29М´ЯСНІ ПОСІЧЕНІ НАПІВФАБРИКАТИ 

КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ  
ТА СМАЖЕННЯ «МЕДІТЕРАНО»
охолоджені

Батончики прямі або злегка зігнуті, заповнені 
фаршем від червоного до темно-червоного 
кольору зі спеціями

яловичина

    600 г Лоток 240*160*45 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт. 
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

4

порції смаження запікання

КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ  
ТА СМАЖЕННЯ «ПРОВАНС  
ІЗ В’ЯЛЕНИМИ ТОМАТАМИ»
охолоджені

Батончики прямі або злегка зігнуті, заповнені 
фаршем від рожевого до червоного кольору 
з в’яленими томатами та спеціями

КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ ТА СМАЖЕННЯ  

свинина

500 г Лоток 240*160*45 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт. 
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

4

порції смаження запікання

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ  
ТА СМАЖЕННЯ «БАРБЕКЮ»
охолоджені

Батончики прямі або злегка зігнуті, заповнені 
фаршем від рожевого до помаранчевого кольору 
зі спеціями

свинина

    500 г Лоток 240*160*45 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт. 
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

4

порції смаження запікання

КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ  
ТА СМАЖЕННЯ «НЮРІНБЕРГСЬКІ»
охолоджені

Батончики прямі або злегка зігнуті, 
заповнені фаршем від рожевого до темно-
рожевого кольору зі спеціями

КОВБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ ТА СМАЖЕННЯ  

500 г Лоток 240*160*45 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт. 
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

4

порції смаження запікання

яловичинасвинина

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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КУПАТИ ДЛЯ ГРИЛЯ ТА 
СМАЖЕННЯ «З ГОРІХАМИ» 
охолоджені

Батончики прямі або злегка зігнуті, заповнені 
фаршем рожевого кольору зі спеціями та шматочками 
волоського горіха

свинина

    500 г Лоток 240*160*45 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт. 
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

гриль/барбекю

4

порції смаження запікання

* Спосіб подачі готового блюда
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М´ЯСНІ ДРІБНОКУСКОВІ 
М´ЯКУШЕВІ 

НАПІВФАБРИКАТИ  

ШАШЛИКИ
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ШАШЛИКИ

М´ЯСНІ ДРІБНОКУСКОВІ М´ЯКУШЕВІ НАПІВФАБРИКАТИ

ШАШЛИК «АСОРТІ»
в маринаді, охолоджений

Шматочки м’якуша прямокутної або 
неправильної форми вагою 30–50 г, нарізані 
з тазостегнової частини, у маринаді

свинина

900–1200 г Пакет вакуумний 
200*190 мм, 
280*185мм 

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

ШАШЛИК «БАРБЕКЮ» 
в маринаді, охолоджений

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної
форми вагою 30–50 г, нарізані з тазостегнової 
частини, у маринаді

свинина

900–1200 г Пакет вакуумний 
200*190 мм,
280*185 мм 

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

ШАШЛИК ПО-КАВКАЗЬКИ
охолоджений

ШАШЛИК ПО-КАВКАЗЬКИ
охолоджений

Шматочки м’якуша прямокутної або 
неправильної форми вагою 30–50 г, нарізані 
з тазостегнової частини, зі спеціями

Шматочки м’якуша прямокутної або 
неправильної форми вагою 30–50 г, нарізані 
з тазостегнової частини, зі спеціями

свинина

свинина

900–1200 г Пакет вакуумний 
200*190 мм, 280*185 мм 

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

    2000 г Лоток 240*160*100 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

3 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

нетто

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

ШАШЛИК ПО-КАВКАЗЬКИ

Шматочки м’якуша прямокутної або 
неправильної форми вагою 30–50 г, нарізані 
з тазостегнової частини, зі спеціями

свинина

запікання

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної
форми вагою 30–50 г, нарізані з тазостегнової 

свинина



Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної 
форми вагою 30–100 г, нарізані із шийної частини, 
зі спеціями

свинина

     1000 г Пакет вакуумний 
200*190 мм,
280*185 мм 

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

Шматочки м’якуша прямокутної або 
неправильної форми вагою 30–100 г, нарізані 
із шийної частини, у соєвому соусі

     1000 г Пакет вакуумний 
200*190 мм,
280*185 мм 

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто
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ШАШЛИКИ

М´ЯСНІ ДРІБНОКУСКОВІ М´ЯКУШЕВІ НАПІВФАБРИКАТИ

ШАШЛИК З ЯЛОВИЧИНИ
В МАРИНАДІ «БРУСНИЧНИЙ»
охолоджений

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної 
форми вагою 30–50 г, нарізані з тазостегнової, 
лопаткової або шийної частини, у брусничному маринаді

яловичина

900–1200 г Пакет вакуумний 
200*190 мм,
280*185 мм 

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

ШАШЛИК ЗІ СВИНИНИ В МАРИНАДІ 
«МЕДОВО-ГІРЧИЧНИЙ» 
охолоджений

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної
форми вагою 30–50 г, нарізані з тазостегнової 
частини, у медово-гірчичному маринаді

     1000 г Пакет вакуумний 
200*190 мм,
280*185 мм 

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

свинина

свинина

ШАШЛИК ЗІ СВИНЯЧОГО 
ОШИЙКА В СОЄВОМУ СОУСІ  
охолоджений

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

ШАШЛИК ЗІ СВИНЯЧОГО 
ОШИЙКА ПО-ДОМАШНЬОМУ  
охолоджений

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

Шматочки м’якуша прямокутної або 
неправильної форми вагою 30–100 г, нарізані 

свинина

ОШИЙКА В СОЄВОМУ СОУСІ  

запікання

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної 
форми вагою 30–100 г, нарізані із шийної частини, 

свинина

ШАШЛИК ЗІ СВИНЯЧОГО 
ОШИЙКА ПО-ДОМАШНЬОМУ  
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ШАШЛИКИ

М´ЯСНІ ДРІБНОКУСКОВІ М´ЯКУШЕВІ НАПІВФАБРИКАТИ

ШАШЛИК ЗІ СВИНИНИ В МАРИНАДІ 
«МЕДОВО-ІМБИРНИЙ»  
охолоджений

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної 
форми вагою 30–50 г, нарізані з лопаткової та 
тазостегнової частини, у медово-імбирному маринаді

     1000 г Пакет вакуумний 
200*190 мм,
280*185 мм 

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

ШАШЛИК ЗІ СВИНИНИ 
В МАРИНАДІ BBQ    
охолоджений

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної 
форми вагою 30–50 г, нарізані з тазостегнової
частини, у маринаді барбекю

свинина

     1000 г Пакет вакуумний 
200*190 мм,
280*185 мм 

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

гриль/барбекю

5

порцій смаження запікання

свинина

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної 
форми вагою 30–50 г, нарізані з тазостегнової

свинина
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ПОРЦІЙНІ ПІД ВАКУУМОМ

НАПІВФАБРИКАТИ М’ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ

М´ЯСНІ ПОСІЧЕНІ
НАПІВФАБРИКАТИ

ФАРШІ
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ФАРШІ

М´ЯСНІ ПОСІЧЕНІ НАПІВФАБРИКАТИ

ФАРШ «АСОРТІ» 
охолоджений  

Однорідна маса без кісток, хрящів, жилок, 
грубої сполучної тканини, кров’яних згустків, 
світло-рожевого кольору

500 г Поліамідна 
оболонка ø65 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

9 шт.
у тр. тарі

 7 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

курятинасвинина яловичина

приготування 
на парі

2–3

порції смаження запікання

ФАРШ «АСОРТІ» 
охолоджений  

Однорідна маса без кісток, хрящів, жилок, 
грубої сполучної тканини, кров’яних згустків, 
світло-рожевого кольору

900–1200 г Пакет вакуумний 
270*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

курятинасвинина яловичина

приготування 
на парі

7–8

порцій смаження запікання

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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(на пару, запікання, 
смаження, порції) 

ФАРШ «ДОМАШНІЙ» 
охолоджений

Подрібнені шматочки м’яса

500 г Лоток 240*160*45 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
6 ºС

нетто

свинина яловичина

приготування 
на парі

3–4

порції смаження запікання

ФАРШ ЯЛОВИЧИЙ
охолоджений

Подрібнені шматочки м’яса

500 г Лоток 240*160*45 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ФАРШІ

яловичина

приготування 
на парі

3–4

порції смаження запіканнязапіканнязапікання

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ 
НАПІВФАБРИКАТИ

ПОРЦІЙНІ В ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ   
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ЕСКАЛОП «АПЕТИТНИЙ»
охолоджений

Шматочки м’якуша овально-плоскої форми завтовшки 
20–25 мм, нарізані з найдовшого м’яза спини

700 г Лоток 240*160*55 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

свинина

приготування 
на парі

5

порцій смаження запікання

МЕДАЛЬЙОН
охолоджений

Шматочки м’якуша округлої форми завтовшки 
не більше ніж 30 мм, нарізані з вирізки

700 г Лоток 240*160*55 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ПОРЦІЙНІ В ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ   

свинина

приготування 
на парі

5

порцій смаження запікання

Шматочки м’якуша округлої форми завтовшки 

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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ПОРЦІЙНІ В ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ   

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ

ПЕЧЕНЯ «ДОМАШНЯ»
охолоджена

Шматочки м’якуша, нарізані з усіх частин напівтуші

700 г Лоток 240*160*55 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

свинина

приготування 
на парі

смаження

5

порцій тушкування варіння

запікання

ПІДЖАРКА
охолоджена

Шматочки м’якуша прямокутної або неправильної
форми, нарізані з тазостегнової частини або корейки

700 г Лоток 240*160*55 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

свинина

приготування 
на парі

смаження

5

порцій тушкування варіння

запікання

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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ПОРЦІЙНІ В ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ   

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ

АЗУ ЯЛОВИЧЕ
охолоджене

Шматочки м’якуша завдовжки 30–40 мм,
нарізані з тазостегнової частини

яловичина

600 г Лоток 240*160*55 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

яловичина

ПІДЖАРКА «ПІКАНТНА»
охолоджена

Шматочки м’якуша, нарізані з м’язів тазостегнової,
поперекової та спинної частин або покромки, 
з поверхневою плівкою і міжм’язовою тканиною

600 г Лоток 240*160*55 мм, 
матеріал – пропілен

Ящик картонний 
335*250*110 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

приготування 
на парі

смаження

3–4

порції тушкування варіння

приготування 
на парі

смаження

3–4

порції тушкування варіння

* Спосіб подачі готового блюда * Спосіб подачі готового блюда
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ПОРЦІЙНІ В ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ   

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ

R

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ
НАПІВФАБРИКАТИ

ПОРЦІЙНІ ПІД ВАКУУМОМ
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ПОРЦІЙНІ ПІД ВАКУУМОМ

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ

ШИЙНА ЧАСТИНА
охолоджена

М’язи шийної та підлопаткової частин

700–900 г Пакет вакуумний 
200*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

свинина

приготування 
на парі

смаження

5–6

порцій тушкування варіння

запікання

ЛОПАТКОВА ЧАСТИНА
охолоджена

М’язи лопаткової частини, відокремлені
з лопаткової та плечової кісток одним куском

700–900 г Пакет вакуумний 
200*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

свинина

приготування 
на парі

смаження

5–6

порцій тушкування варіння

запікання

приготування приготування 
на парі
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ПОРЦІЙНІ ПІД ВАКУУМОМ

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ

ТАЗОСТЕГНОВА ЧАСТИНА
охолоджена

М’язи, відокремлені від тазової, крижової 
та стегнової кісток одним куском

700–900 г Пакет вакуумний 
200*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

свинина

приготування 
на парі

смаження

5–6

порцій тушкування варіння

запікання

КОРЕЙКА БЕЗ РЕБЕР
охолоджена

Спинна та поперекова частини напівтуші, 
без ребер

700–900 г Пакет вакуумний 
200*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

свинина

приготування 
на парі

смаження

5–6

порцій тушкування варіння

запікання

свинина
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ПОРЦІЙНІ ПІД ВАКУУМОМ

М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ

Попереково-клубовий м’яз овально-продовгуватої
форми

ВИРІЗКА
охолоджена

700–900 г Пакет вакуумний 
200*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

свинина

приготування 
на парі

смаження

5–6

порцій тушкування варіння

запікання

ЛОПАТКОВА ЧАСТИНА
охолоджена

М’язи, зняті з лопаткової та плечової кісток одним 
куском

700–900 г Пакет вакуумний 
200*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

яловичина

приготування 
на парі

смаження

5–6

порцій тушкування варіння

запікання



64 65М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ

ТАЗОСТЕГНОВА ЧАСТИНА
охолоджена

М’язи, відділені від тазової, крижової та стегнової кісток 
одним куском

700–900 г Пакет вакуумний 
200*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

яловичина

приготування 
на парі

смаження

5–6

порцій тушкування варіння

запікання

ВЕЛИКОКУСКОВІ
яловичина

СПИННА ЧАСТИНА
охолоджена 

3–4 кг Пакет вакуумний 
280*365 мм

Ящик картонний 
335*250*130 мм

6 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

неттонетто

КОТЛЕТНЕ М’ЯСО
охолоджене  

4–5 кг Пакет вакуумний 
280*190 мм

Ящик картонний 
335*280*110 мм

6 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ВИРІЗКА 
охолоджена 

1,2–1,6 кг Пакет вакуумний 
280*190 мм

Ящик картонний 
335*280*110 мм

5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто
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ВЕЛИКОКУСКОВІ
яловичина

ТАЗОСТЕГНОВА ЧАСТИНА  
охолоджена 

2–3 кг Пакет вакуумний 
280*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

6 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ЛОПАТКОВА ЧАСТИНА
охолоджена 

2–3 кг Пакет вакуумний 
280*190 мм

Ящик картонний 
335*280*110 мм

6 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ШИЙНА ЧАСТИНА 
охолоджена 

2–3 кг Пакет вакуумний 
280*190 мм

Ящик картонний 
335*250*110 мм

6 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ПОПЕРЕКОВА ЧАСТИНА
охолоджена 

3–4 кг Пакет вакуумний 
280*365 мм

Ящик картонний 
335*250*130 мм

6 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ВЕЛИКОКУСКОВІ
свинина

ВИРІЗКА
охолоджена

КОРЕЙКА БЕЗ РЕБЕР 
охолоджена

КОРЕЙКА 
охолоджена

ШИЙНА ЧАСТИНА 
охолоджена

ЛОПАТКОВА ЧАСТИНА
охолоджена

3–4 кг Пакет вакуумний 
365*280 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

від 5 до 7 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

3,8–5 кг Газове пакування
365*280 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

від 3 до 4 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

5–6 кг Пакет вакуумний 
365*280 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

4 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

4–5 кг Пакет вакуумний 
365*280 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

від 3 до 4 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

8–10 кг Пакет вакуумний 
365*280 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

від 4 до 5 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ЯЛОВИЧІ ЩІЧКИ (М’ЯСО ГОЛІВ)
субпродукт другої категорії 

900 г Пакет вакуумний 
200*125 мм

Ящик пластиковий 
335*250*110 мм

22 шт.
в тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

КОРЕЙКА БЕЗ РЕБЕР
охолоджена
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ГРУДИНКА 
з ребрами в шкурі охолоджена

ВЕЛИКОКУСКОВІ

ТАЗОСТЕГНОВА ЧАСТИНА 
охолоджена

РУЛЬКА 
охолоджена

ГРУДИНКА 
з ребрами без шкури охолоджена

КОТЛЕТНЕ М´ЯСО
охолоджене

нетто

8–10 кг Пакет вакуумний 
365*280 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

від 3 до 4 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

5–7 кг Газове пакування
365*280 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

від 3 до 4 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

1 шт.
900 г–1 кг
2 шт.
1,5–2,2 кг

Газове пакування
280*185 мм

Ящик пластиковий 
600*ё400*200 мм

від 9 до 10 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

4,5–6 кг Газове пакування
365*280 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

від 3 до 4 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

6–8 кг Пакет вакуумний 
365*280 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

від 3 до 4 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

свинина
СУБПРОДУКТИ
свинина, яловичина

НИРКИ СВИНЯЧІ
охолоджені (великокусковий, порційний виріб)

НОГИ СВИНЯЧІ
охолоджені

  1 кг Пакет вакуумний 
280*190 мм
200*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

20 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ПЕЧІНКА СВИНЯЧА
охолоджена (великокусковий, порційний виріб)

800 г Пакет вакуумний 
280*190 мм
200*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

25 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

 2 кг Газове пакування
280*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

7 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ЯЗИК СВИНЯЧИЙ
охолоджений (великокусковий, порційний виріб)

700 г Пакет вакуумний 
280*190 мм
200*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

20 шт.
у тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

СУБПРОДУКТИ
свинина, яловичина

СЕРЦЕ СВИНЯЧЕ 
охолоджене (великокусковий, порційний виріб)

800 г Пакет вакуумний 
200*200 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

25 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 ºС 
до 4 ºС

нетто
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СЕЛЕЗІНКА СВИНЯЧА
охолоджена

ВУХА СВИНЯЧІ 
охолоджені

ЛЕГЕНІ СВИНЯЧІ 
охолоджені

ХВІСТ СВИНЯЧИЙ
м´ясокістковий охолоджений

СУБПРОДУКТИ
свинина, яловичина

  1 кг Газове пакування
280*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

7 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

неттонетто

  2 кг Газове пакування
280*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

11 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

   1,9 кг Газове пакування
280*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

11 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

  2 кг Пакет вакуумний 
280*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

10 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ПЕЧІНКА ЯЛОВИЧА
охолоджена (великокусковий, порційний виріб)

СЕРЦЕ ЯЛОВИЧЕ
охолоджене

ЯЗИКИ ЯЛОВИЧІ
охолоджені 

НОГИ ТА ПУТОВИЙ СУГЛОБ ЯЛОВИЧІ
заморожені

РУБЦІ ІЗ СІТКАМИ ЯЛОВИЧІ
субпродукт другої категорії охолоджений

ХВІСТ ЯЛОВИЧИЙ М´ЯСОКІСТКОВИЙ
субпродукт першої категорії охолоджений

800 г Пакет вакуумний 
280*190 мм
200*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

25 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

 1,2 кг Пакет вакуумний 
280*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

14 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

 2 кг Газове пакування
280*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

7 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 
до 4 ºС

нетто

 2,2 г Пакет вакуумний 
280*365 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

8 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

 18 кг Без упаковки Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

від 20 до 25 шт.
у тр. тарі

12 міс. –18 ºС 

нетто

 7 кг Пакет вакуумний 
200*200 мм

Поліблок 
560*380*115 мм

29 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

СУБПРОДУКТИ
свинина, яловичина

ШЛУНКИ СВИНЯЧІ 
заморожені

  1,9 кг Газове пакування
280*185 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

11 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

П’ЯТАЧКИ СВИНЯЧІ
охолоджені

  2 кг Пакет вакуумний
280*190 мм

Ящик пластиковий 
600*400*200 мм

7 шт.
у тр. тарі

5 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

СЕЛЕЗІНКА СВИНЯЧА
охолоджена

  2 кг



72 73М´ЯСНІ НАТУРАЛЬНІ НАПІВФАБРИКАТИ

СТЕЙК ЗІ СВИНЯЧОГО 
ОШИЙКА ПОРЦІЙНИЙ
охолоджений

 2,2 кг Газове пакування
370*195*60 мм

Ящик картонний 
390*250*140 мм

2 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

СТЕЙК ГРИЛЬ НА РЕБЕРЦІ 
ПОРЦІЙНИЙ 
охолоджений

  1,5 кг Газове пакування
370*195*60 мм

Ящик картонний 
390*250*140 мм

2 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ГУЛЯШ «АПЕТИТНИЙ» 
ЗІ СВИНИНИ ДРІБНОКУСКОВИЙ 
охолоджений

  2 кг Газове пакування
370*195*60 мм

Ящик картонний 
390*250*140 мм

2 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

СТЕЙК ЗІ СВИНЯЧОЇ 
КОРЕЙКИ ПОРЦІЙНИЙ 
охолоджений

1,5 кг Газове пакування
370*195*60 мм

Ящик картонний 
390*250*140 мм

2 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

HoReCa

ЗІ СВИНИНИ ДРІБНОКУСКОВИЙ
охолоджений

КОРЕЙКИ ПОРЦІЙНИЙ 
охолоджений

ПОРЦІЙНИЙ 
охолоджений

ОШИЙКА ПОРЦІЙНИЙ
охолоджений

HoReCa

СТЕЙК ЗІ СВИНЯЧОЇ 
ГРУДИНКИ ПОРЦІЙНИЙ 
охолоджений

1700 г Газове пакування
370*195*60 мм

Ящик картонний 
390*250*140 мм

2 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ВИРІЗКА ЗІ СВИНИНИ
охолоджена

2000 г Газове пакування
370*195*60 мм

Ящик картонний 
390*250*140 мм

2 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто

ШНІЦЕЛЬ ЗІ СВИНИНИ 
ПОРЦІЙНИЙ 
охолоджений

1700 г Газове пакування
370*195*60 мм

Ящик картонний 
390*250*140 мм

2 шт.
в тр. тарі

10 діб від 0 до 
4 ºС

нетто
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