Кава
Чай
Мед
Соуси
Чаї на основі меду
Топінг
Цукерки
Снеки
Напої
Спеції
Макаронні вироби
Рибні консерви

TORІNO, ITALIA, 1895

Lavazza зерна. Італійська кавова компанія Lavazza надає широкий вибір кави в
зернах, що пройшли різну ступінь обсмаження. Цей дивовижний напій насичено
чорного кольору, синонім ранкової бадьорості і романтики, став «улюбленцем» для
багатьох поколінь гурманів, які цінують витонченість аромату і чудовий смак.

Кава в зернах
Lavazza Crema е Aroma

Кава в зернах Lavazza
L:espresso Gran Aroma

вага/ге 1ООО

вага/г: 1ООО

вага/г: 1000

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

штрихкод: 8000070024441
штрихкод/уп.: 8000070124448

Кава в зернах
Lavazza Qualita Ого

штрихкод: 8000070024816
штрихкод/уп.:8000070124813

кількість/уп.: б

штрихкод: 8000070020566
штрихкод/уп.:8000070120563
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Кава в зернах
Lavazza Qualita Ого
вага/г:

500

кількість/уп.:

12
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Кава в зернах
Lavazza Qualita Ого
вага/г: 250
кількість/уп.:

20

Кава в зернах
Lavazza Qualita Rossa
вага/г: 1ООО
кількість/уп.:

б

штрихкод:

штрихкод:

8000070019362

8000070020511

8000070035904

8000070119369

8000070120518

8000070135901

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

штрихкод:
штрихкод/уп.:

КАВА

CREMA,GUSTO

Кава в зернах
Lavazza Crema е Gusto
Tradizione ltaliana
вага/г: 1000

кількість/уп.: б
штрихкод:

8000070038271
штрихкод/уп.:

8000070138278

,&
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TORІNO, ІТАLІА, 1895

Lavazza мелена. Мелена кава Lavazza є результатом безлічі метаморфоз кавових
зерен: вони проходять певні цикли обсмажування, при яких враховуються час і
температура, в результаті чого зерна змінюють колір, збільшуються в обсязі та набувають
насичений аромат.

Кава мелена
Lavazza Qualita Rossa

Кава мелена
Lavazza Crema е Gusto

Кава мелена
Lavazza 11 Mattiлo

вага/г: 250

вага/г: 250

вага/г: 250

кількість/уп.: 20

кількість/уп.: 20

кількість/уп.: 20

штрихкод, 8000070035805
штрихкод/уп.,8000070135802

штрихкод, 8000070038769
штрихкод/уп.,8000070138766

штрихкод, 8000070032835
штрихкод/уп.,8000070132016
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Кава мелена
Lavazza Espresso
вага/г: 250
кількість/уп.:

8

штрихкод, 8000070018808
штрихкод/уп.,8000070118812

'"

Кава мелена
Lavazza Qualita Ого
вага/г: 250
кількість/уп.:

8

штрихкод,8000070019911
штрихкод/уп.,8000070119925

КАВА
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Кава мелена
Lavazza Qualita Ого
вага/г: 125
кількість/уп.:

24

штрихкод, 8000070005181

штрихкод/уп.,8000070005198

TORІNO, ITALIA, 1895

Кава мелена ж/б
Lavazza Qualita Ого
вага/г: 250
кількість/уп.:

l2

Кава мелена ж/б
Lavazza Espresso
вага/г: 250
кількіаь/уп.:

l2

Кава мелена ж/б
Lavazza Crema е Gusto
вага/г: 250
кількіаь/уп.:

l2

штрихкод, 8000070020580
штрихкод/уп.,8000070120587

штрихкод, 8000070018877
штрихкод/уп.,8000070118874

штрихкод, 8000070038820
штрихкод/уп.,8000070138827

Кава мелена ж/б
Lavazza Decaffenato

Кава мелена ж/б
Lavazza СІ u Ь

Кава мелена ж/б
Lavazza Qualita Rossa

вага/г: 250

вага/г: 250

вага/г: 250

кількість/уп.: 12

кількість/уп.: 12

кількіаь/уп.: 12

штрихкод,8000070011052
штрихкод/уп.,8000070111059

штрихкод, 8000070015456
штрихкод/уп.,8000070115453

штрихкод,8000070035935
штрихкод/уп.,8000070135932

КАВА
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TORІNO, ІТАLІА, 1895

Кава в зернах
Lavazza Ого
Mountain Grown
вага/г:

1 ООО

Кава в зернах
Lavazza Ого
Mountain Grown
вага/г:

250

20

Кава мелена
Lavazza Ого
Mountain Grown
вага/г:

250

20

Кава мелена ж/б
Lavazza Ого
Mountain Grown
вага/г:

250

кількість/уп.:

штрихкод:

штрихкод:

штрихкод:

штрихкод:

8000070030022

8000070030060

8000070029996

8000070030107

8000070030015

8000070030053

8000070029989

8000070030091

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

кількість/уп.:

штрихкод/уп.:

кількість/уп.:

12

кількість/уп.: б

штрихкод/уп.:

НОВИНКА
___ Lavazza Or�o Mountain Grown. --
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КАВА

TORІNO, ITALIA, 1895

Кава мелена
Lavazza NCC
Espresso Deciso

Кава мелена
Lavazza NCC
Espresso Ristretto

капсули

капсули

кількість/уп.: 1 ОО

кількість/уп.: 1 ОО

Кава мелена Lavazza
NCC Espresso
Decaffeinato Ricco
капсули

кількість/уп.: 100

Кава мелена Lavazza
NCC Espresso
Lungo Avvolgente
капсули

кількість/уп.: 100

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

8000070181014

8000070022829

80000701811Об

8000070181168

Кава мелена
Lavazza NCC
Espresso Armonico

Кава мелена Lavazza
NCC Espresso
Lungo Leggero

Кава мелена
Lavazza NCC
Espresso Vigorosso

Кава мелена
Lavazza NCC Espresso
Colombia UTZ

капсули

капсули

капсули

капсули

кількість/уп.: 1 ОО

кількість/уп.: 1 ОО

кількість/уп.: 1 ОО

кількість/уп.: 1 ОО

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

8000070181007

8000070181151

8000070010697

8000070022898

КАВА
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Tchibo - одна з найбільших компаній-виробників
кави. Багаторічний досвід, професіоналізм
і дбайливе ставлення до кавового зерна
дозволяють експертам Tchibo
відбирати
найкращі сорти кави з елітних плантацій світу,
щоб отримати вишукану насолоду.

КАВА

Кава розчинна
Tchibo Exclusive
вага/г: 200
кількість/уп.: б

штрихкод:4046234767117
штрихкод/уп.:4046234767124
вага/г:

1 ОО

б
штрихкод: 4046234767018
штрихкод/уп.: 4046234767025
кількість/уп.:

вага/г: 50
кількість/уп.: 1 2

штрихкод: 4046234766950
штрихкод/уп.: 4046234766967

Кава мелена Tchibo
Exclusive Original
вакуумна упаковка
вага/г:

275

кількість/уп.:
штрихкод:

l2

Кава мелена
Tchibo Exclusive
вакуумна упаковка

Кава мелена Tchibo
Exclusive lntense
вакуумна упаковка
275

вага/г: 250

вага/г:

кількість/уп.: 12
штрихкод:

кількість/уп.: 12
штрихкод:

Кава мелена Tchibo
Exclusive lntense
вакуумна упаковка
вага/г: 250
кількість/уп.: 12
штрихкод:

4061445050360

4006067888250

4061445050346
штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

4061445050377

4006067888267

4061445050353

4046234702224

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

КАВА

4046234702217

,�

Tchibo Gold Selection. Для створення цього виду кави експерти ретельно
обсмажують добірні зерна сорту Робуста і Арабіка методом індивідуального
обсмажування до золотисто-коричневого відтінку, щоб розкрити збагачений смак і
насичений аромат кави.

Кава розчинна
Tchibo Gold Selection
вага/г: 200
кількість/уп.: б

штрихкод, 4046234767650
ш,рихкод/уа., 4046234767667
вага/г: 1 ОО
кількість/уп.: б

штрихкод, 4046234767599
ш,рихкод/уа., 4046234767605
вага/г: 50

кількість/уп.: 12

ш,рихкод, 4046234767476
ш,рихкод/уа., 4046234767483

GOLD
SELECTION
ll(tljl,lml!f!Я'

Кава розчинна
Tchibo Gold Selection
м'яка упаковка
вага/г:

150

кількість/уп.:

12

ш,рихкод, 4046234821314

штрихкод/уа.'4046234821321

'"

Кава розчинна
Tchibo Gold Selection
м'яка упаковка

Кава мелена
Tchibo Gold Selection
вакуумна упаковка

вага/г: 75

вага/г: 250

кількість/уп.: 14

кількість/уп.:

ш,рихкод, 4046234821ООО
штрихкод/уа.'4046234821017

ш,рихкод, 4006067943676
ш,рихкод/уа., 4006067943683

КАВА

12

Tchibo Black'n White. Створений за найкращою на сьогоднішній день
технологією виробництва розчинної кави - сублімації (freeze drying), найповніше
зберігає неперевершений аромат і смак натуральної кави.

Кава розчинна
Tchibo Black'n White
вага/г, 200

кількість/уп.: б

ш,рихкод: 4046234794885
ш,рихкод/уп.:4046234794892
вага/г:

l ОО

б
ш,рихкод: 4046234794847
ш,рихкод/уп.:4046234794854
кількість/уп.:

вага/г: 50
кількість/уп.: 12

ш,рихкод: 4046234794823
ш,рихкод/уп.:4046234794830

Кава в зернах
Tchibo
Black'n White
вага/г:

500

Кава мелена
Tchibo
Black'n White
вакуумна
упаковка
вага/г:

кількість/уп.: 1 О
штрихкод:

250

кількість/уп.: 12
штрихкод:

4046234834000

4046234792621

4046234915495

4046234792638

штрихкод/уп.:

КАВА

штрихкод/уп.:

,�

Кава в зернах
Tchibo Family
васа/с, 1ООО
кількість/уп.: 8
штрихкод:

5997338170718
штрихкод/уп.:

4046234915372
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Кава мелена Tchibo Family
вакуумна упаковка
вага/г:

275

кількість/уп.:

12

штрихкод, 4046234298550
штрих,од/уп., 4046234298567

'"

Кава мелена Tchibo Family
вакуумна упаковка
вага/г:

250

кількість/уп.:

12

штрихкод, 4046234928426
штрих,од/уп., 4046234928433

КАВА

Кава мелена
Tchibo Gold Mokka
вакуумна упаковка
вага/г:

250

кількість/уп.: 12

штрихкод, 4046234801194
штрихкод/уп.АО46234801200

Кава мелена
Tchibo Privat Kaffee
Brazil Mild
вага/г: 250
кількість/уп.:
штрихкод:

Кава мелена
Tchibo Privat Kaffee
African Blue
вага/г: 250

12

кількість/уп.:
штрихкод:

Кава мелена
Tchibo Privat Kaffee
Latin Grande
вага/г: 250

12

кількість/уп.:
штрихкод:

12

4046234659733

4046234659696

4046234659771

4046234659740

4046234659702

4046234659788

Кава в зернах
Tchibo Privat Kaffee
Brazil Mild

Кава в зернах
Tchibo Privat Kaffee
African Blue

Кава в зернах
Tchibo Privat Kaffee
Latin Grande

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

вага/г: 500

вага/г: 500

вага/г: 500

кількість/уп.: б
штрихкод:

кількість/уп.: б
штрихкод:

кількість/уп.: б
штрихкод:

4046234724950

4046234724998

4046234724974

4046234724967

4046234725001

4046234724981

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

КАВА

штрихкод/уп.:

"

Кава в зернах

'"

Кава в зернах

Tchibo Espresso Milano

Tchibo Espresso Sicilia
1 ООО

вага/г: 1 ООО

вага/г:

кількість/уп.: 8

кількість/уп.: 8

штрихкод, 4061445008279
штрихкод/уп., 4061445008286

штрихкодАО61445008293
штрихкод/уп., 4061445008309

КАВА

DAVIDOFF
Davidoff Cafe- це кавовий бренд найвищого
гатунку, що має широку гаму смаків для
справжніх шанувальників.

Кава розчинна
Davidoff
Cafe Rich Aroma

Кава розчинна
Davidoff
Cafe Fine Aroma
вага/г: 1 ОО

Кава розчинна
Davidoff
Cafe Espresso
вага/г: 1 ОО

вага/г: 1 ОО

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

штрихкод:

кількість/уп.: б

штрихкод:

штрихкод:

4006067084300

4006067084225

4006067060977

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

4046234643916

4046234643879

4046234643886

Кава розчинна
порошок Davidoff
Crema lntence
вага/г: 90
кількість/уп.: б
штрихкод:

4046234972986
штрихкод/уп.:

4046234972993

Кава мелена
Davidoff Cafe Rich Aroma

Кава мелена
Davidoff Cafe Fine Aroma

250

вага/г: 250

вага/г:

кількість/уп.: 12

кількість/уп.: 12

штрихкод: 4006067084102

штрихкод: 400606704681О

штрихкод/уп.: 40060670841 33

штрихкод/уп.: 4006067047640

КАВА
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Кава в зернах
Davidoff
CafeCreme
Elegant
вага/г:

Кава в зернах
Davidoff
CafeCreme
lntense

Кава в зернах
Davidoff
Cafe Espresso
вага/г: 500

500

кількість/уп.: 1 О
штрихкод:

кількість/уп.: 10
штрихкод:

4006067920271

4006067920448

4046234915389

штрихкод./уп.:

4046234915396

вага/г: 500

1О

вага/г: 500

кількість/уп.:

кількість/уп.: 1 О
штрихкод:

4061445136750

4061445136736

штрихкод/уп.:

Кава в зернах
Davidoff
Rich Aroma

штрихкод/уп.:

штрихкод:

штрихкод/уп.:

4061445136767

4061445136743
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Кава в капсупах
Cafe Style Longo

'"

Кава в капсупах
Cafe Prestige

Кава в капсулах
Cafe Elegance

вага/г, 5,5х10

вага/г: 5,5х1 О

вага/г: 5,Sxl О

кількість/уп.:

кількість/уп.:

кількість/уп.:

1О

1О

1О

штрих,од: 4046234847383

штрихкод: 4046234847369

штрихкод: 4046234847345

штрих,од/уа.: 4046234847390

штрихкод/уа.: 4046234847376

штрихкод/уа,: 4046234847352

КАВА

МІОМТЕ

'"

КАВА

МІОК.АТЕ

Напій кавовий
розчинний
«Класичний Зв1»,
сумка

Напій кавовий
розчинний
«Класичний 2в1»,
сумка

Напій кавовий
розчинний
«Міцний Зв1»,
сумка

Напій кавовий
розчинний
«3в1 з коричневим
цукром», сумка

вага/г: 17

вага/г: 14

вага/г: 17

вага/г: 17

кількість/уп.: 24

кількість/уп.: 24

кількість/уп.: 24

кількість/уп.: 24

кількість уп./ящ.: б

кількість уп./ящ.: б

штрихкод:

кількість упJящ.: б
штрихкод:

кількість упJящ.: б

штрихкод:

5900649067523

5900649010413

5900649011137

5900649067509

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

5900649011113
штрихкод/ящ.:

5900649058187
штрихкод/ящ.:

5900649067516
штрихкод/ящ.:

штрихкод:

штрихкод/уп.:

5900649067530
штрихкод/ящ.:

5900649054721

5900649059085

5900649068193

5900649068216

Напій кавовий
розчинний
«Класичний Зв1»,
сумка

Напій кавовий
розчинний
«Класичний 2в1»1
сумка

Напій кавовий
розчинний
«Міцний Зв1»,
сумка

Напій кавовий
розчинний
«Звl з коричневим
цукром», сумка

вага/г: 17

вага/г: 14

вага/г: 17

вага/г: 17

кількість/уп.: 10

кількість/уп.: 1 О

кількість/уп.: 1 О

кількість/уп.: 1 О

кількість упJящ.: 1 О
штрихкод:

кількість уп./ящ.: 1 О
штрихкод:

кількість уп./ящ.: 1 О
штрихкод:

кількість уп./ящ.: 1 О
штрихкод:

5900649010413

5900649011137

5900649067509

5900649067523

5900649011052

5900649011144

5900649067561

5900649067585

5900649011069

5900649011175

5900649067578

5900649067592

штрихкод/уп.:

штрихкод/ящ.:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

штрихкод/ящ.:

штрихкод/ящ.:

КАВА

штрихкод/уп.:

штрихкод/ящ.:

,�

МОК.АТЕ

Напій кавовий розчинний
«Лате класичний»
вага/г.:

12,5

Напій кавовий розчинний
«Капучино класичний»
вага/г.:

12,5

Напій кавовий розчинний
«Капучино зі смаком шоколаду»
вага/г.:

12,5

кількість/уп.: 8

кількість/уп.: 8

кількість/уп.: 8

кількість упJящ.: 12

кількість упJящ.: l 2

кількість упJящ.: l 2

штрихкод, 5900649077447

штрихкод, 5900349052659

штрихкод, 5900649052680

5900649073692
штрихкод/ящ., 5900649073708

штрихкод/уп., 5900649052666

штрихкод/уп., 5900649052697

штрихкод/ящ., 5900649073760

штрихкод/ящ., 5900649073807

Напій кавовий розчинний
зі смаком білого шоколаду

Напій кавовий розчинний
зі смаком карамелі

Напій кавовий розчинний
зі смаком шоколаду

штрихкод/уп.,

15

15

вага/г: 15

вага/г:

кількість/уп.: 8

кількість/уп.: 8

кількість/уп.: 8

кількість уп./ящ.: 12

кількість упJящ.:

штрихкод, 5900649072060

штрихкод, 5900649072046

штрихкод, 5900649072053

5900649070240
штрихкод/ящ., 5900649073814

штрихкод/уп., 5900649070271

штрихкод/уп., 5900649070301

штрихкод/ащ., 5900649073821

штрихкод/ащ., 5900649073838

Напій кавовий розчинний
«Класичний Зв1», дисплей

Напій кавовий розчинний
«Міцний Зв1 », дисплей

Напій кавовий розчинний
«3в1 з коричневим цукром»,
дисплей

вага/г:

штрихкод/уп.,

12

кількість упJящ.: l 2

вага/г: 17

вага/г: 17

кількість/уп.: 24

кількість/уп.: 24

вага/г: 17

кількість уп./ящ.: б

кількість уп./ящ.: б

кількість/уп.: 24

штрихкод, 5900649010413

штрихкод, 5900649067509

кількість упJящ.: б

штрихкод/уп., 5900649061941

штрихкод/уп., 5900649074545

штрихкод, 5900649067523

штрихкод/sщ., 5900649076181

штрихкод/sщ., 5900649076204

штрихкод/уп., 5900649071322
штрихкод/ящ., 5900649076211

'"

КАВА

Вже понад 30 років торгова марка Dilmah забезпечує справжнім цейлонським чаєм
більше 1 ОО країн світу, що є одним з провідних світових чайних брендів. Минаючи
посередників, вона поставляє високоякісний чай на полиці магазинів безпосередньо
з Цейлону, де він вирощується, збирається вручну і упаковується. Спробуйте чай
Dilmah і ви відчуєте смак справжнього цейлонського чаю!
Чайний бренд Dilmah заснував у 1988 році Меррілл Дж. Фернандо, назвавши його на
честь своїх синів Ділхана і Маліка. Таким чином він став першим у світі виробником
чаю і власником чайної торгової марки в одній особі, який поставляє справжній
цейлонський чай, зібраний вручну, упакований і вдосконалений безпосередньо в
місці зростання.
Діяльність Dilmah заснована на унікальній філософії, згідно з якою призначенням
бізнесу є турбота про людей. Dilmah також вірить в те, що навколишнє середовище
є невід'ємною частиною людського життя. Дотримуючись цієї філософії, частина
прибутку від продажів справжнього чаю Dilmah направляється на допомогу
знедоленим і на захист навколишнього середовища.
Повертайтесь до справжнього чаю з Dilmah!

і,

ЧАЙ

Чайна класика від Dilmah, що залишається актуальною десятиліттями. Кожна крапля
дозволяє сповна відчути яскравий смак найсвіжішого відбірного чайного листа,
вручну зібраного на Шрі-Ланці. Максимум витонченої свіжості від Dilmah. Чистий смак
зеленого чаю, що вже став еталоном чайного смаку.

Чай Dilmah
Крупнолистовий

Чай Dilmah Преміум
(пакетований)

вага/г: 1 ОО

вага/г: 50

пакетиків: ЗО

пакетиків: 25

кількість/уп.: 12

кількість/уп.: 48

вага/г: 45

вага/г: 50

Чай Dilmah
Крупнолистовий

9312631122275

9312631122268

штрихкод:

кількість/уп.: 24

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

9312631122640

штрихкод:

49312631143117

штрих код:

19312631122265

штрихкод/уп,:

19312631122647

Чай Dilmah Преміум
(пакетований)

кількість/уп.: 12
штрихкод:

9312631122633
штрихкод/уп.:

49312631142370

Чай Dilmah Преміум
(пакетований)

Чай Dilmah
Зелений лист

Чай Dilmah Зелений лист
(пакетований)

пакетиків: 1 ОО

вага/г: 1 ОО

пакетиків: 20

вага/г : 150

кількість/уп.: 12

вага/г: ЗО

кількість/уп.: 24

штри><од: 9312631124354

кількість/уп.:

штрихкод: 9312631122657

штрихкод/уп.: 19312631122654

штрихкод/уп.: 19312631124351

ЧАЙ

12

штрихкод: 9312631142433

штрихкод/уп.: 19312631142430

іі

Dilmah створив абсолютно новий вимір у св1л чаю, виробляючи нап1и з широким
розмаїттям смаку, якості та характеру, багато в чому заснованому на грунтово
кліматичних особливостях регіону Шрі-Ланка. Сьогодні цейлонський чай з його
яскраво вираженим смаком і характером - це улюблений чай кожного покупця.

Чай Dilmah
Граф Грей
(пакетований)

Чай Dilmah
Полуниця
(пакетований)

Благородний смак
свіжого чорного
чаю, майстерно
підкреслений яскравими
нотками бергамmу.

Насичений чорний
цейлонський чай з
яскравим полуничним
ароматом і ягідним
післясмаком.

пакетиків: 20
вага/г: 30
кількість/уп.: l 2
штрихкод:

пакетиків: 20
вага/г: ЗО
кількість/уп.: 12
штрихкод:

9312631142105

9312631142228

19312631142102

19312631142225

Чай Dilmah
Малина
(пакетований)

Чай Dilmah
Вишня та мигдаль
(пакетований)

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

Насичений чорний
цейлонський чай у
поєднанні зі смаком стиглої
темної вишні та приємним
мигдальним післясмаком.

Насичений чорний
цейлонський чай у
поєднанні з ароматом
малини та нотками ягідного

карамелізованого джему.
пакетиків: 20
вага/г: 30
кількість/уп.: 1 2

пакетиків: 20
вага/г: 30
кількість/уп.: 12
штрихкод:

штрихкод:

9312631142211

9312631142082

19312631142218

19312631142089

Чай Dilmah
Імбир та мед
(пакетований)

Чай Dilmah
Лимон
(пакетований)

пакетиків: 20
вага/г: 30
кількість/уп.: l 2
штрихкод:

пакетиків: 20
вага/г: 30
кількість/уп.: 12
штрихкод:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

Чай сер едньої міцності,
що має насичений смак
соковитого лимона з
приємною солодкою
ноткою.

Насичений чорний
цейлонський чай з
легкими пряними нотками
імбиру і солодким
медовим післясмаком.

9312631142112

9312631142129
штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

19312631142119

і,

9312631142126

ЧАЙ

Чай Dilmah
іриска та банан
(пакетований)
Насичений чорний
цейлонський чай
з присмаком солодкої

Чай Dilmah
м'ята
(пакетований)

Чай середньої міцності,
що має насичений
смак свіжої м'яти

карамелі та ніжним
банановим nіаtЯсмаком.

з приємним піmясмаком.

пакетиків: 20

пакетиків: 20
вага/г: ЗО
кількість/уп.: 12
штрихкод:

вага/г: 30

кількість/уп.: 12

штр ихкод:

9312631142174

9312631142235

19312631142171

19312631142232

Чай Dilmah
Манго та Полуниця
(пакетований)
Насичений чорний
цейлонський чай
у поєднанні з ароматом
полуниці та ніжними
нотками манго.

Чай Dilmah
кориця
(пакетований)
Насичений чорний
цейлонський чай з
пряним ароматом
кориці та пікаt-m-tим
nіаtЯсмаком.

пакетиків: 20
вага/г: ЗО
кількість/уп.: 12
штрихкод:

пакетиків: 20
вага/г: ЗО
кількість/уп.: l 2
штрихкод:

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

9312631142096

9312631142167
штрихкод./уп.:
19312631142164

штрихкод/уп.:

19312631142096

Чай Dilmah
Персик
(пакетований)

стиглого персика.

Чай Dilmah
Маракуйя та Гранат
(пакетований)
Насичений чорний цейлонський
чай у поєднанні з фруктовою
енергією граната та маракуйї
та тонким ароматом жимолості.

пакетиків: 20
вага/г: ЗО
кількість/уп.: 12
штрихкод:

пакетиків: 20
вага/г: ЗО
кількість/уп.: l 2
штрихкод:

Оригінальний чорний
цейлонський чай
з насиченим ароматом

9312631142259

9312631142204
штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

19312631142256

19312631142201

ЧАЙ
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Чай Dilmah Лохина та Ваніль
(лакетований)
Дос конале поєднання чорного
цейлонського чаю з я годами лохини
та оксамитовим ванільним акордом.
пакетиків: 20
вага/г: ЗО
кількість/уп.: 12
штрихкод: 9312631142068
штрихкод/уп.: 19312631142065

Чай Dilmah Лісові ягоди
(лакетований)

Чай Dilmah Лимон та Лайм

Відбірне листя чорного цейлонського
чаю у поєднанні з ягодами малини
та шипшини надають о к самитового
ягідно го смаку .

Насичений чорний цейлонськ ий
чай з пі к антною цедрою цитрусових
та ароматом соковитого лайма.

пакетиків: 20
вага/г: ЗО
кількість/уп.: 12
штр ихкод: 9312631149159
штр ихкод/уп.: 19312631149156

(лакетований)

пакетиків: 20
вага/г: 30
кількість/уп.: 12
ш,р ихкод: 9312631142136
штр ихкод/уп.: 19312631142133

Чайна історія

Чайна історія

Чайна історія

Dilmah Ratnapura Sparkling
листовий чорний чай вищого

Dilmah Nuwara ЕІіуа lnspiration

Dilmah Dimbula Passion
листовий чорний чай вищого
Гат ун к у з ароматом полуниці,
малини та чорниці.

гатунку з ароматом апельсина

та грейпфрута.

вага/г: 90
кількість/уп.: 12
штрихкод: 9312631158342
штрихкод/уп.: 19312631158349

і,

листовий чорний чай вищо го Гат унку.
вага/г: 90
кількість/уп.: 12
штр ихкод: 9312631158328
ш,р ихкод/уп.: 19312631158332

ЧАЙ

вага/г: 90
кількість/уп.: 12
ш,рихкод: 9312631158335
ш,рихкод/уп.: 19312631158332

Чай Dilmah Ran Watte ж/б

Чай Dilmah Meda Watte ж/б

вага/г: 125

вага/г: 125

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

штрихкод, 9312631131680

штрихкод, 9312631131666

штрихкод/уп., 29312631131684

штрихкод/уп., 29312631131660

Чай Dilmah Yata Watte ж/б

Чай Dilmah Uda Watte ж/б

вага/г: 125

вага/г: 125

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

штрихкод, 9312631131659

штрихкод, 9312631131673

штрихкод/уп., 29312631131653

штрихкод/уп., 29312631131677

ЧАЙ

ti
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АСКАН ІЯ

Корисна сторона смачного!
100% натуральний Мед Асканія має дуже високу якість і його цінують не
лише в Україні, а також за кордоном. Завдяки міжнародним сертифікатам
якості, ми маємо можливість продавати його у Канаді, США
та країнах ЄС. Широкий асортимент Меду Асканія задовільнить навіть
найвибагливішого споживача.

100% натуральний

Мед Асканія - це твій корисний
смаколик!

www.ascania-pack.com
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АСКАН ІЯ

Корисна сторона смачного!

МЕД АКАЦІЄВИЙ 400 г
Поживна (харчова) цінність на 1ОО г
продукту:
ккал

Білки

314

0,8 г

Вугле
води
74,8 г

Вітаміни (мг):

В1-О.01,В2-0.03,
рр-0.2, С-2.0.

Кількість шт./уп.:6

МЕД ЛУГОВИЙ 400 г
Поживна (харчова) цінність на 1ОО г
продукту:
ккал

Білки

314

0,8 г

Вугле
води
74,8 г

Вітаміни (мг):

В1-О.01,В2-0.03,
рр-0.2, С-2.0.

Кількість шт./уп.:б

МЕД КВІТКОВИЙ 400 г
Поживна (харчова) цінність на 1ОО г
продукту:
ккал
314

Білки
0,8 г

Вугле
води
74,8 г

Вітаміни (мг):

В1-О.01,В2-0.03,
рр-0.2, С-2.0.

Кількість шт./уп.:б

МЕД-КРЕМ "КЛАСИЧНИЙ" 400 г
Поживна (харчова) цінність на 1ОО г
продукту:
ккал

Білки

314

0,8 г

Кількість шт./уп.:б

Вугле
води
74,8 г

Вітаміни (мг):

В1-О.01,В2-0.03,
рр-0.2, С-2.0.

АСКАН ІЯ

Корисна сторона смачного!

МЕД ЛУГОВИЙ З МИГДАЛЕМ 250 г
Склад: мед натуральний луговий 70%, мигдаль
сушений 30%.

Поживна (харчова)
цінністьна1ООг
продукту:

ккал

Білки

Жири

ВJІе-

403

6, 1 г

16, 1 г

56,3 г

води

Кількість шт./уп.:12

МЕД ЛУГОВИЙ З ФУНДУКОМ 250 г
Склад: мед натуральний луговий 75%, фундук сушений
25%.

Поживна (харчова)
цінністьна100г
продукту:

ккал
411

Білки

Жири

ВJІе-

5,1 г

16,5 г

58,5 г

води

Кількість шт./уп.:12

МЕД ЛУГОВИЙ З ВОЛОСЬКИМ ГОРІХОМ 250
Склад: мед натуральний луговий 80%, горіх волоський
сушений 20%.

Поживна (харчова)
цінністьна1ОО г
продукту:

Кільgіг ь шт./уп.:12

J

ккал
382

Білки

Жири

3,9 г

12,2 г

ВJІеводи
62,1 г

www.ascania-pack.com
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АСКАН ІЯ

Корисна сторона смачного!

МЕД-КРЕМ"ІМБИР ТА ЛЕМОНГРАСС" 250 г
Склад: мед натуральний квітковий 98%, імбир 1%,
сік лимона концентрований, екстракт імбиру 0,01%,
екстракт лемонграссу 0,01%.

Поживна (харчова)
цінність на 1 ОО г
продукту:

ккал

Білки

311

0,8 г

Вугле
води

74,0 г

Кількість шт./уп.:12

МЕД-КРЕМ"ЖУРАВЛИНА" 250 г
Склад: мед натуральний квітковий 96%, сік лимона
концентрований, ягоди журавлини 1,2%, сік чорної
моркви концентрований.

Поживна (харчова)
цінність на 1 ОО г
продукту:
Кількість шт./уп.:12

ккал

Білки

310

0,9 г

Вугле
води

73,9 г

МЕД-КРЕМ"ЛИМОН ТА М'ЯТА" 250 г
Склад: мед натуральний квітковий 97%, сік лимона
концентрований 1%, лимон 1%, екстракт м'яти 0,01%.

Поживна (харчова)
цінність на 1 ОО г
продукту:

ккал

Білки

311

0,8 г

Вугле
води

73,7 г

Кількість шт./уп.:12

МЕД-КРЕМ" АБРИКОС" 250 г
Склад: мед натуральний квітковий 86%, абрикос
сушений 10%, сік абрикоса концентрований, сік
лимона концентрований, порошок моркви.

Поживна (харчова)
цінність на 1 ОО г
продукту:
Кількість шт./уп.: 12

ккал

Білки

302

1,0 г

Вугле
води

72,0 г

100% натуральний Мед Асканія має чудові смакові та поживні
властивості. Саме тому він стане невід'ємною частиною Вашого сніданку.

Соуси власного виробництва в порційному пакуванні діп
Соус «Манго-чилі»

Соус «Кисло-солодкий»
Кетчуп «Томатний»

Соус «Каррі»

Соус «Барбекю»
НАЙМЕНУВАННЯ

1 шт., Г

ЯЩИКУ, ШТ.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Соус«Кисло<олодкий»
Соус«Манго-чилі»
Соус«Каррі»
Кетчуп «Томатний»
Соус«Барбекю»

25
25
28,2
28
28,2

48
48
48
48
48

(О О С) - (+25 О С)
(о 0 С) - (+25 ° С)
(о о с) - (+25 0 С)
(о 0 С) - (+25 ° С)
(о 0 С) - (+25 ° С)

СОУСИ

ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ
7 місяців
7 місяців
7 місяців
9 місяців
7 місяців

Зручний формат для HoReCa і особистого споживання

Соус «Тартар»

Соус «Сирний»

Соус «Брусничний»

Соус «Французький з гірчицею»

Майонез «Провансаль» 67%

СМАК НА ЗАЗДРіСТЬ! ЯКіСТЬ НА СО8іСТЬ!
НАЙМЕНУВАННЯ

1 шт., Г

ЯЩИКУ, ШТ.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Соус «Тартар»
Соус «Сирний»

24
24
24

48
48
48

(о 0С) - (+18 ° С)
(о 0С) - (+18 ° С)
(о 0 С) - (+18 ° С)

ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ
6 місяців
6 місяців
6 місяців

зо
24

48

(о 0С) - (+10 ° С)

6 місяців

Соус «Французький з гірчицею»
Соус «Брусничний»
Майонез «Провансаль» 67%

48

СОУСИ

0

°

(о С) - (+18 С)

6 місяців

Натуральні
фруктові напої на
основ1меду

3 min.
1///І//�
/
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ВИЛИТИ У
СКЛЯНКУ
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ДОДАТИ
ВОДУ

•

РЕТЕЛЬНО
РОЗМІШАТИ

•

"'

/
•

НАСТОЯТИ
ТРИ ХВИЛИНИ

•
/ •
/
•

----

-- •

•

користь натуральних ягід та
квіткового меду, що смакують
будь-якої пори року

•

зручний формат сашету

•

чаї в порційному пакуванні
зменшують кількість
контактів та знижують
pLВUK рсвповаодження
захворювань

•

ароматний напій, що смакує як з
гарячою, так і з холодною водою,
додай води та насолоджуйся

•

не потребує спеціальних умов
зберігання

@

АСКАН ІЯ

Корисна сторона смачного!

Гарячі чаї на основі меду

"'
sorё
•. п

ІМБИР ТАЛЕМОНГРАСС

ЧОРНА СМОРОДИНА

Склад: цукор, ягоди смородини чорної 30%, мед
натуральний квітковий 15%, регулятори
кислотності: кислота лимонна та натрій лимонно
кислий, загущувач пектин, барвник натуральний
кармін, екстракт натуральної смородини чорної,
консервант сорбат калію.

Склад: цукор, імбир17%, мед квітковий натураль
ний 15%, вода питна, лимон, загущувач пектин,
екстракт лемонграссу 0.05%, консервант сорбат
калію.

ОБЛІПИХА ТА ІМБИР

МАЛИНА ТА М'ЯТА

Склад: цукор, ягоди малини 30%, мед натураль
ний квітковий 15%, ягоди смородини чорної,
регулятори кислотності: кислота лимонна та
натрій лимоннокислий, загущувач пектин,
консервант сорбат калію, екстракт м'яти 0,04%.

Склад: цукор, пюре обліпихи 24%, мед натураль
ний квітковий 15%, вода питна, лимон, імбир 4%,
регулятори кислотності: кислота лимонна та
натрій лимоннокислий,
загущувач пектин,
кориця, аніс зірчастий, консервант сорбат калію.

Вид упаковки
Вага 1 шт.
К�лькіаь води для розведення
Кількіаь вящ.
Маса нетто
Температура зберігання
Термін прида�ності

ЧАЙ

саше
50г
250мл
24шт.
1,2 кг(24шт.хSО г)
O

0

(O Q-(+25 Q

Sміс.

Гарячі чаї на основі меду

Склад: ягоди 40 % (смородини, вишні), цукор, мед
натуральний квіоовий10%, вода питна, апельсин свіжий,
регулятори кислотності: кислота лимонна та натрій
лимоннокислий, спеції (імбир, кориця, мускатний горіх,
бодян, гвоздика, кардамон), загущувач пектин, сік
чорної моркви концентрований, ароматизатор
глінтвейн, консервант сорбат калію.

�

ЯГІДНИЙ МІКС

Склад: цукор, ягоди полуниці, ягоди с мородини,
мед натуральний квітковий 15 %, ягоди чорниці,
вода питна, сік лимона концентрований, загущувач
пектин, чебрець мелений, екстракт лісових ягід,
консервант сорбат калію.

1Jd

vf'4'
V' ��

,� � ��

У- )І(урдВЛИНА ТА ІМБИР

Склад: цукор, ягоди журавлини 20 %, вода питна,
лимон свіжий, мед натуральний квітковий 10 %,
імбир свіжий 4,5 %, сік лимона концентрований,
загущувачі: пектин, камідь гуарова, регулятор
кислотності цитрат натрію, консервант сорбат калію,
сік чорної моркви концентрований.
Вид упаковки

Вага1 шт.
Кількіоь води для розведення
Кількіоьвящ.
Маса нетто
Темпера�ура зберігання
Термін придатності
ЧАЙ

саше

SОг

250мл

24шт.
1,2 кг(24шт.хSО г)
(a°Q-(+25°Q
Sміс.

Фруктові коктейлі на основі меду

!!�����=���
квітковий 10%, вода питна,сік лимона концентрований,
загущувачі: пектин, камідь гуарова, сік чорної моркви
концентрований, консервант сорбат калію, регулятор
кислотності натрій лимоннокислий, ароматизатор
«полуниця», екстракт базиліку 0,01%.

мохтто rpeunФfnt,uu,&цй

Склад: цукор, вода питна, мед натуральний квітковий
11%,грейпфрут свіжий 10%,сік лимона концентрований,
м'ята свіжа подрібнена 1,25%, загущувачі: пектин,
камідь гуарова, ароматизатор натуральний
«грейпфрут», сік чорної моркви концентрований,
консервант сорбат калію, регулятор кислотності
натрій лимоннокислий, екстракт м'яти 0,04%.

мохтто��

Склад: цукор, вода питна, мед натуральний квітковий
10%, лимон свіжий б%, сік лимона концентрований,
лайм свіжий 4%, м'ята свіжа подрібнена 1,25%,
загущувачі: пектин, камідь гуарова, ароматизатор
натуральний «лайм», консервант сорбат калію,
натуральні барвники: куркумін, мідні комплекси
хлорофілів, регулятор кислотності, натрій лимонно
кисли й, екстракт м'яти 0,07%.

Вид упаковки
Вага 1 шт.
Кількість води для розведення
Кількість в ящ.
Маса нетто
Температура зберігання
Термін придатності

саше
бОг

ЗООмл

20шт.
1,2 кг (20шт.х 60 г)
(a°Q-(+25o q

Sміс.

ФРУКТОВІ КОКТЕЙЛІ

УНІВЕРСАЛЬНІ ТОПІНГИ З НАСИЧЕНИМ СМАКОМ
ЗРОБЛЕНІ З НАТУРАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ ІДЕАЛЬНО
ПІДІЙДУТЬ ДЛЯ МОРОЗИВА, ПЛОМБІРУ З ФРУКТАМИ І ГОРІХАМИ,
МОЛОЧНИХ КОКТЕЙЛІВ, МЛИНЦІВ ТА ІНШИХ ДЕСЕРТІВ І НАПОЇВ.
ТОПІНГИ ВИПУСКАЮТЬСЯ В ПЛЯШЦІ ЗРУЧНОГО ФОРМАТУ.

@

АСКАН ІЯ

Корисна сторона смачного!
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АСКАНІЯ
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АСКАНІЯ
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АСКАНІЯ

ТОПІНГ ЗІ СМАКОМ КАРАМЕЛІ
Термін придатності -6 місяців при t від 0° С до +25 ° С
Вага - пляшка 600 г
Зручна шкала для контролю залишку
Поживна (харчова)
цінність на 1 ОО г
продукту:
дСКдНІЯ

Кількість шт Jyn.: 8 пляшок (гофроящик)

ТОПІІ'
ТОПІНГ ЗІ СМАКОМ СОЛОНОЇ КАРАМЕЛІ
Термін придатності -6 місяців при t від 0° С до +25 ° С
Вага - пляшка 600 г
Зручна шкала для контролю залишку
Поживна (харчова)
цінність на 1 ОО г
продукту:
Кількість штJуп.: 8 пляшок (гофроящик)

ТОПІНГ ЗІ СМАКОМ ШОКОЛАДУ
Термін придатності - б місяців при t від 0° С до +25 ° С
Вага - пляшка 600 г
Зручна шкала для контролю залишку
АСКАНІЯ
ТОПІНГ

Поживна (харчова)
цінність на 1 ОО г
продукту:
Кількість шт Jуп.: 8 пляшок (гофроящик)

ТОПІНГ ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ
Термін придатності - б місяців при t від о0 С до +25 ° С
Вага - пляшка 600 г
Зручна шкала для контролю залишку
Поживна (харчова)
цінність на 1 ОО г
продукту:
Кількість шт./уп. 8 пляшок {гофроящик)

дСКдНІЯ

це сучасний бренд зі
цінностями.
Продукт, який має важливу місію: дарувати
безмежну радість, піднесений настрій, велике
бажання спілкуватись з оточуючими та
нести суцільний позитив у світ.
Райдужні
та
різнобарвні
солодощі
уособлюють яскравість емоцій, що своєю
магічною дією допомагають боротися з
сірістю буденності та руйнувати кордони

�

ТвіuУ°
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КАРАМЕЛЬ "ОККІ CLASSIC" МІХ
Класична карамель на паличці. Сподобається дітям та шанувальникам традиційних
фруктово-ягіднихльодяників. Серія представлена чотирма найбільш популярними смаками.
Цукерки на паличці
Okki Classic МІХ
вага/г. 14,9

кількість шт/блок: 48
кількість штJyn.: 48
штрихкод:

48210409

штрихкод/блок:

4820183270139
штрихкод/уп.:

4820183270207

КАРАМЕЛЬ "ОККІ XL" МІХ З ЖУЙКОЮ
Карамель розміру XL з сюрпризом усередині. Льодяникова оболонка приховує жуйку,
що подовжує насолоду смаком. Два задоволення в одній цукерці.
Цукерки на паличці
OkkiXLMIX
вага/г: 25,4

кількість штJблок:24
кількість штJуп.: 48
штрихкод:

48210423

штрихкод/блок:

4820183270153
штрихкод/уп.:

4820183270221

КАР АМЕЛЬ "ОККІ MINI" МІХ
Цукерки на паличці
OkkiMINI
вага/г:

І
'

ЦУКЕРКИ

5,8

кількість штJблок: 96
кількість штіуп.: 25
штрихкод:

4821041б

штрихкод/блок:

4820134141570
штрихкод/уп.:

4820134141587

,,,,�{/),,;._\
u�

ДОСТУПНІ
НОВІ ДІСПЛЕЇІ
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ЦУКЕРКИ
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Жувальні драже

"Okki Hihikls Milkshake"
зі смаком полуничного
та бананового мілкшейку
вага/г: 25
кількість штJблок: 24

штрихко,ц,4820134141594
штрихкод/блок:4820134141600

Жувальні драже
"Okki Hihikls Fruit"
асорті смаків: яблуко, полуниця,
апельсин, лимон, малина
вага/г:

25

кількість штJблок: 24

штрихкод:4820134141631
штрихкод/блок:4820134141648

Жувальні драже з кислинкою
"Okki Hihikls Sour"
асорті смаків: яблуко, полуниця,
апельсин, лимон, малина
вага/г: 25
кількість шт/блок: 24

штрихко,ц:482013414161 7
штрихкод/блок:4820134141624

'

ЦУКЕРКИ

Дієтична добавка "Okki VitaBoom"
зі смаком вишні
вага/г: ЗО

l 2 / 432
ш,ри«одА820134141785
ш,рих,одfблокА820134141792
ш,рихкод/ящ.,4820134141808

кількість штукв блоку/ящ.:

Дієтична добавка "Okki VitaBoom"
зі смаком апельсину
вага/г: 30

l 2 / 432
ш,рихкодА820134141723
ш,рихкод/блокс 4820134141730
ш,рихкод/ящ.,4820134141747

кількість ш-тукв блоку/ящ.:

Дієтична добавка "Okki VitaBoom"
зі смаком маракуйї
вага/г: ЗО

l 2 / 432
ш,рихкодА820134141884
ш,рихкод/блокА820134141822
ш,рихкод/ящ.А820134141761

кількість штукв блоку/ящ.:

Дієтична добавка "Okki VitaBoom"
зі смаком ананасу
вага/г: 30

l 2 / 432
ш,рихкодА820134141754
ш,рихкод/блокс 4820134141815
ш,рихкод/ящ.,4820134141853

кількість ш-тукв блоку/ящ.:

Дієтична добавка "Okki VitaBoom"
зі смаком полуниці
вага/г: ЗО
кількість ш-тукв блоку/ящ.: 12

/ 432
ш,рихкод,4820134141860
ш,рихкод/блокА820134141846
ш,рихкод/ящ.А820134141877

Дієтична добавка "Okki VitaBoom"
зі смаком малини
вага/г: 30
кількість ш-тукв блоку/ящ.: 12

/ 432
ш,рихкодА820134141907
ш,рихкод/блокс 4820134141921
ш,рихкод/ящ.,4820134141914

ЦУКЕРКИ

.;

�

�
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((+))okki_candy

«Асканія» пропонує 8 смаків попкорну для мікрохвильової печі бренду «Mr'Corn».
Крім традиційних смаків «Солоний» і «Солодкий», в асортименті - «Масло», «Сир»,
«Бекон», «Сир і чилі», «Шоколад».

Попкорн Mr'Corn
зсіллю

Попкорн Mr'Corn
з гострим сиром

Попкорн Mr'Corn
зсиром

Попкорн Mr'Corn
збеконом

вага/г: 90

вага/г: 90

вага/г:90

вага/г:90

кількість шт./блок: 15

кількість шт./уп.: 25

кількість шт./блок: 15

кількість шт./уп.: 25

кількість шт./уп.: 60

штрихкод:

кількість шт./уп.: 60

штрихкод:

штрихкод:

4820183270450

4820183270504

4820183270399

штрихкод:

штрихкод/уп.:

4820183270429

штрихкод/уп.:

штрихкод/блок:

4820183270467

штрихкод/блок:

4820183270511

4820183270405

4820183270436

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

4820183270412

4820183270443

Попкорн Mr'Corn
змаслом

Попкорн Mr'Corn
солодкий

вага/г: 90

вага/г. 90

вага/г: 90

вага/г: 90

кількість шт/блок: 15

кількість шт /блок: 15

кількість шт./уп.: 25

кількість шт./блок: 15

Попкорн Mr'Corn
з васабі

кількість штJуп.: 60

кількість штJyn.: 60

штрихкод:

кількість шт./уп.: 15

штрихкод:

4820183270528

штрихкод:

4820183270580

штрихкод:

4820183270474

штрихкод/уп.:

штрихкод/блок:

4820183270535

4820183270764

штрихкод/блок:

4820183270597

4820183270481

штрихкод/уп.:

4820183270603

!!

Попкорн Mr'Corn
зшоколадом

штрихкод/блок:

4820183270771

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

4820183270498

4820183270788

СНЕКИ

Попкорн Mr'Corn
з сіллю

Попкорн Mr'Corn
зі смаком сиру

Попкорн Mr'Corn зі
смаком сметани та зелені

Попкорн Mr'Corn зі
смаком реберець барбекю

вага/г: 70

вага/г: 70

вага/г: 70

вага/г: 70

кількість штJуп.: 18
штрих код:

кількість шт./уп.: 18
штрихкод:

кількість шт./уп.: 18
штрихкод:

кількість шт.Іуп.: 18
штрих код:

4820183270634

4820183270719

4820183270542

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

4820183270702

4820183270641

4820183270696

4820183270559

штрихкод/уп.:

Попкорн Mr'Corn
у карамелі
з волоським горіхом
вага/г: 70
кількість шт./уп.: 12

штрихкодА820183270726
штрихкод/уп., 4820183270733

Попкорн Mr'Corn
зі смаком карамелі
вага/г: 70
кількість штJуп.: 12

штрихкодА820183270658
штрихкод/уп., 4820183270665

СНЕКИ

штрихкод/уп.:

4820183270689

Попкорн Mr'Corn
у карамелі
з кокосовою стружкою
вага/г: 70
кількість штJyn.: 12

штрихкодА820183270740
штрихкод/уп., 4820183270757

!!

гсог

Напій
безалкогольний

Напій
безалкогольний

Напій
безалкогольний

Напій
безалкогольний

бродіння "Ярило

бродіння "Ярило

бродіння "Ярило

бродіння "Ярило

Справжній'�

Справжній'�

Справжній'�

Справжній'�

квас "живого"

Пастеризований.

вага/л:

0,5

кількість штJуп.:
штрихкод:

12

4820196930013
штрихкод/уп.:

4820196930846

квас "живого"

Пастеризований.

вага/л:

1

кількість штJуп.:
штрихкод:

12

4820196930020
штрихкод/уп.:

4820196930075

квас "живого"

Пастеризований.

вага/л:

1,5

кількість штJуп.: б
штрихкод:

4820196930037
штрихкод/уп.:

4820196930082

НАПОЇ

квас "живого"

Пастеризований.

вага/л: 2
кількість шт Jуп.: б
штрихкод:

4820196930044
штрихкод/уп.:

4820196930099

І

КВАС

JІVЩІо

.

..

·--

• � квм:

'-..

•

,..

,

Напій
безалкогольний

Напій
безалкогольний

Напій
безалкогольний

Напій
безалкогольний

бродіння "Ярило
Білий Імбирний".
Пастеризований.

бродіння "Ярило
Білий Імбирний".
Пастеризований.

бродіння "Ярило

бродіння "Ярило
Медовий".
Пастеризований.

вага/л: 1,5

вага/л: 1,5

вага/л:

кількість шт Jуп.: б
штрихкод:

кількість шт Jуп.: б
штрихкод:

кількість шт Jуп.: б
штрихкод:

4820196930822

4820196930440

4820196930235

4820196930457

4820196930839

4820196930464

4820196930259

4820196930471

квас "живого"

вага/л:

0,5

кількість шт Jуп.:
штрихкод:

12

штрихкод/уп.:

І

....-,:;_..,,111

,.

квас "живого"

штрихкод/уп.:

квас "живого"

Білий Домашній'�

Пастеризований.

штрихкод/уп.:

НАП�

квас "живого"

l ,5

штрихкод/уп.:

КВАе

1?0ДИННИЙ

Напій бродіння
безалкогольний
низькокалорійний
"Квас родинний
білий". Газований,
пастеризований.

Напій бродіння
безалкогольний
низькокалорійний
"Квас родинний".
Газований,
пастеризований.

вага/л: 2

вага/л: 2

кількість штJуп.: б

кількість штJуп.: б

штрихкодс4820196930624
штрихкод/уп., 4820196930631

штрихкодс4820196930600
штрихкод/уп.'4820196930617

НАПОЇ

І

Сидр звичайний газований
солодкий червоний
"Чорна Смородина"

Сидр звичайний
газований солодкий
білий "Яблучний"
вага/л: 0,5/1

вага/л: 0,5/1

кількість штJуп.: 12/12

кількість штJуп.: 12/12

штрихкод:4820196930587
/4820196930563
штрихкод/уп.:4820196930594
/4820196930570

штрихкод:4820196930556
/4820196930532
штрихкод/уп.:4820196930549
/4820196930525

Сидр звичайний газований
солодкий рожевий
"Полуниця і виноград"
вага/л: 0,5/1

кількість шт/уп.: 12/12

штрихкод:4820196930686
/4820196930693
штрихкод/уп.:4820196930709
/4820196930716

Сидр звичайний
газований солодкий
"Грейпфрут''

Сидр звичайний
газований солодкий
білий "Вишня"
вага/л: 0,5/1

вага/л: 0,5/1

кількість штJуп.: 12/12
штрихкод:

кількість штJуп.: 12/12
штрихкод:

4820196930785
/4820196930792

4820196930747
/4820196930754

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

4820196930815
/4820196930808

4820196930778
/4820196930761

НАПОЇ

І

....
□□
--

СПЕЦІЇ

ПЕРЕЦЬ

Kotanyi представляє найпопулярніші прянощі у світі: класичний «Чорний перець
мелений», ароматну «Суміш перців», неперевершену «Паприку» та вишукану приправу
«Паприку підкопчену».

Чорний перець мелений

Суміш перців

вага/г: 17

вага/г: l 7

кількість/уп.:25
штрихкод: 9001414015469

штрихкод/уп.: 5995863515462

кількість/уп.: 25

штрихкод: 9001414002766

штрихкод/уп.: 5995863502769

Приправа з перцем
та лимоном
вага/г: 20
кількість/уп.: 25
штрихкод: 9001414219324
штрихкод/уп.:

Паприка червоний
перець

СОЛОДКИЙ
вага/г:35

кількість/уп.: 25
штрихкод: 9001414019207

штрихкод/уп,: 5995863519200

5995863519323

Паприка підкопчена
вага/г:25
кількість/уп.: 35

штрихкод: 9001414619261

штрихкод/уп.: 5995863519262

СПЕЦІЇ

....
□□
--

ПАКЕТИ - ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ
Ці природні приправи володіють таким тонким, приємним смаком та ароматом, що
здатні доповнити та перетворити на шедевр будь-яку страву. У будь-яку пору року
додавання в їжу пряних трав додасть Вам здоров'я та гарного настрою.

Трави французькі

Трави італійські

Базилік подрібнений

вага/г: 17

вага/г: 14

вага/г: 9

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

ш,рихкод/уп.: 5995863500239

ш,рихкод/уп.: 5995863518036

ш,рихкод/уп.: 5995863518005

ш,рих,од: 9001414500231

ш,рихкод: 9001414218037

ш,рихкод: 9001414018002

Лавровий лист

Зелень до супу нарізана

Суміш пряних трав

вага/г: 4

вага/г: 18

вага/г: 8

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

ш,рихкод/уа.: 5995863515349

ш,рихкод/уа.: 5995863515554

ш,рихкод/уа.: 5995863516049

ш,рихкод: 9001414015346

....
□□
--

ш,рихкод: 9001414015551

СПЕЦІЇ

ш,рихкод: 9001414216040

ПАКЕТИ - ЗЕЛЕНА ЛІНІЯ

Майоран подрібнений
вага/г: 5

Орегано (душиця)
подрібнений

Томати з травами
та оливками

кількіаь/уп.: 25

вага/г: 8

вага/г: 20

штрихкод, 9001414403211

кількість/уп.: 25

кількість/уп. 25

штрихкод/уп., 5995863915378

ш,рих,од, 9001414415429

ш,рихкод, 9001414118856

ш,рихкод/уп., 5995863315420

ш,рихкод/уа., 5995863518852

СПЕЦІЇ

....
□□
--

ПАКЕТИ - ЧЕРВОНА ЛІНІЯ
Приправи до гарячих страв. Гармонійно збалансовані суміші відбірних спецій та трав,
які створені для вдосконалення Ваших страв.

Приправа
до курки

Приправа до риби
злимоном

Приправа
до морської риби

вага/г: ЗО

вага/г: 25

вага/г: 26

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

ш,рихкод, 9001414015056

ш,рихкод, 9001414219294

ш,рихкод, 9001414115497

ш,рихкод/уп., 5995863515059

ш,рих,од/уп., 5995863519293

ш,рихкод/уп., 5995863515493

Приправа для
пом'якшення м 1яса

Приправа для омлету та яєчні
з томатами та травами

вага/г: 25

вага/г: 20

ш,рихкод, 9001414002773

ш,рихкод, 9001414219300

ш,рихкод/уп., 5995863502776

ш,рихкод/уп., 5995863519309

кількість/уп.: 25

....
□□
--

СПЕЦІЇ

кількість/уп.:

25

СОУСИ ПЕСТО
Приправи для пасти - неперевершена італійська паста на будь-який смак! Коtапуі
представляє найпопулярніші та найвідоміші соуси італійської кухні з чудовим ароматом
та яскравим поєднанням трав та спецій, що ідеально підходять для приготування
справжньої італійської пасти!

Песто з Томатами
та Базиліком

Песто
з Грибами

Песто
Пеперончіні

вага/г: 25

вага/г: 25

вага/г: 25

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

штрихкод,

штрихкод,

штрихкод,

9001414411285
5995863511280

штрихкод/уп.,

9001414111277
5995863511273

штрихкод/уп.,

9001414411261
5995863511266

штрихкод/уп.,

ЛІНІЯ САЛАТИ
�,,,-,,у

�

Грецька

Приправа до салату
ГРЕЦЬКА

�,,,-,,у

�

�,,,-,,у

Італійська

Цезар

Приправа до салату
ЦЕЗАР

Приправа до салату
ІТАЛІЙСЬКА

вага/г.13

вага/г:1 З

вага/г:1 З

кількість/уп.: ЗО

кількість/уп.: ЗО

кількість/уп.: 30

штрихкод/уп., 5995863510634

штрихкод/уп., 5995863510658

штрихкод, 9001414110669

штрихкод/уп., 5995863510665

штрихкод, 9001414110638

СПЕЦІЇ

штрихкод, 900141411065 2

....
□□
--

ПАКЕТИ - КОРИЧНЕВА ЛІНІЯ
Класичні спеції - неодмінна, елементарна та необхідна частина будь-якої страви.

Шафран натуральний
вага/г.

О,12

Кориця мелена
вага/г:

25

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

штрихкод/уп.: 5995863510085

штрихкод/уп.: 5995863515653

штрихкод/уп.: 5995863500222

штрихкод: 9001414503584

штрихкод: 9001414015650

Куркума мелена
вага/г:

20

кількість/уп.: 25

штрихкод: 9001414601990

штрихкод/уп.: 5995863515998

....
□□
--

Кориця ціла
вага/г: 17

СПЕЦІЇ

штрихкод: 9001414700235

ПАКЕТИ - ЖОВТА ЛІНІЯ

Порошок для випічки
(розпушувач тіста)

Агар-агар

кількість/уп.: 25

вага/г: 10

кількість/уп.: 20

штрихкод:9001414101063
штрихкод/уп.:5995863511792

кількість/уп.: 20

штрихкод:9001414314937
штрихкод/уп.:5995863514939

Ванільний цукор
вага/г: 70

штрихкод:9001414114940
штрихкод/уп.:5995863514946

Цедра
лимону

Ваніль Бурбон

вага/г. 10

Цедра
апельсину

вага/г. 14

вага/г. 20

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

штрихкод:9001414716038
штрихкод/уп.:5995863516032

штрихкод:9001414416150
штрихкод/уп.:5995863516155

вага/г. 2,75
кількість/уп.: 1 О

штрихкод:9001414030004
штрихкод/уп.:9001414130001

СПЕЦІЇ

....
□□
--

ПАКЕТИ - ЖОВТА ЛІНІЯ

Природня ваніль
з цукром

Спеції для випікання хлібу
по-домашньому

29

вага/г: 1 О

вага/г:

кількість/уп.: 25

кількість/уп.: 25

штрихкод, 9001414010129

штрихкод/уп., 5995863510122

вага/г: 30

штрихкод, 9001414215692

штрихкод/уп., 5995863515691

Приправа для глінтвейнів
(моментальна)
вага/г: 35

кількість/уп.: 25

штрихкод, 9001414002971

штрихкод/уп., 5995863502974

....
□□
--

Спеції для випікання хлібу
за фермерським рецептом

СПЕЦІЇ

кількість/уп.: 25
штрихкод, 9001414210321

штрихsод/уп., 5995863510320

ЛIHIЯVEGGY
А Ви відкриті до нових смаків страв без м'яса? Приправа без додавання солі Veggy
від Коtапуі дозволить пізнати неперевершений смак вегетаріанських страв та додати
різноманітність до Вашої кухні.

Приправа Veggy класична
вага/г:

20

кількість/уп.: 20

штрихкод:9001414601136
штрихкод/уп.:5995863535552

Приправа Veggy екзотична

Приправа Veggy гостра
20

вага/г: 20

вага/г:

кількість/уп.: 20

кількість/уп.: 20

штрихкод:9001414601150
штрихкод/уп.: 5995863535569

СПЕЦІЇ

штрихкод: 9001414601167

штрихкод/уп.: 5995863535576

....
□□
--

млинки
Широкий асортимент спецій в млинках, які прикрасять Вашу кухню витонченими
формами, яскравим вмістом та незрівнянним ароматом та нададуть чудового смаку
будь-яким стравам.

Чорний перець горошок

Суміш перців

вага/г: 36

вага/г: 35

кількість/уп.: 4

кількість/уп.: 4

штрихкод: 9001414041116

штрихкод/уп.: 5995863541119

вага/г:

35

кількість/уп.: 4

штрихкод/уп.: 5995863541133

штрихкод: 9001414243961

Трави французькі

штрих,од/уа.: 5995863543960

Чілі гострий

Трави італійські

вага/г. 35

вага/г: 48

вага/г: 33

кількість/уп.: 4

кількість/уп.: 4

кількість/уп.: 4

штрихкод/уа.: 5995863541157

штрихкод/уа.: 5995863541171

штрихкод: 9001414041154

....
□□
--

штрихкод: 90014140411 ЗО

Суміш перців з
коріандром

штрихкод: 9001414041178

СПЕЦІЇ

штрихкод: 9001414041185

штрихкод/уп.: 5995863541188

млинки

-

··.: ·

.

Сіль морська
йодована

Гімалайська сіль з
прованськими травами

Часник з травами
та сіллю

вага/г. 92

вага/г: 72

вага/г: 50

кількість/ уп.: 4

кількість/уп.: 4

кількість/уп.: 4

штрихкод/уп., 5995863541140

штрихкод/уп., 5995863543984

штрихк од/уп., 5995863541201

штрих,од, 9001414041147

Кориця з цукром
вага/г:

37

штрих,од, 9001414743980

Карамель-ваніль
вага/г: 53

кількість/уп.: 4

кількість/уп.: 4

штрихкод/уп., 5995863500932

штрихкод/уп., 5995863500895

штрихкод, 9001414000939

штрихк од, 9001414041208

штрих,од, 9001414000892

СПЕЦІЇ

....
□□
--

rennfet
0/іо Antiaderentr

www.kotanyigourmet.com

Сп рей для смаження
та випікання
вага/г: 500
кількість/уп.: б

штрихкод: 9001414085448
штрихкод/уп.: 900141418544 5

....
00
--

СПЕЦІЇ

ЛІНІЯ - МОРСЬКІ СОЛІ
Ідеальна комбінація - оптимальне поєднання морської йодованої солі та трав від
фахівця в царині спецій для надання неповторного смаку будь-яким Вашим стравам.

Сіль харчова
Гімалайська

Сіль морська
з травами йодована

Сіль морська
йодована

вага/г: 236

вага/г: 147

вага/r. 226

кількість/уп.: 4

кількість/уп.: 4

кількість/уп.: 4

штрихкод:

штрихкод:

9001414660928
5995863560929

штрихкод/уп.:

9001414160824
5995863560820

штрихкод/уп.:

СПЕЦІЇ

штрихкод: 9001414660805

штрихкод/уп.: 5995863560806

....
□□
--

ГАСТРО УПАКОВКИ 400 та 1200 мл
Гастро упаковки Kotanyi - це ароматні спеції та приправи у пластикових баночках
зі зручною герметичною кришкою, що збереже аромат та смак спецій. Завдяки
прозорості упаковки у Вас є можливість оцінити якість спецій, не відкриваючи банки.

Лемонграсс нарізаний

Трави італійські

Трави французькі

вага/г: 63

вага/г. 88

вага/г: 125

об'єм/мл: 400

об·єм/мл: 400

об·єм/мл: 400

кількість/уп.: б
штрихкод: 9001414773079

кількість/уп.: б
штрихкод: 900141400281 О

кількість/уп.: б
штрихкод: 9001414074671

штрихкод/уп.: 5995863573073

штрихкод/уп.: 5995863502813

штрихкод/уп.: 9001414174678

Смажена цибуля

Мускатний горіх мелений

Кардамон мелений

вага/г: 170

вага/г: 159

вага/г: 120

об·єм/мл: 400
кількість/уп.: б

об'єм/мл: 400

об·єм/мл: 400

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

штрихкод: 9001414203774
штрихкод/уп.: 9001414203781

....
□□
--

штрихкод: 9001414074275
штрихкод/уп.: 9001414174272

СПЕЦІЇ

штрихкод: 9001414004845
штрихкод/уп.: 9001414104842

Маринад барбекю сухий

Паприка підкопчена

Приправа до курки

вага/г: 250

вага/r.175

вага/г: 340

об·єм/мл: 400

об·єм/мл: 400

об·єм/мл: 400

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

штрихкод, 9001414274323
штрихкод/уп., 9001414374320

штрихкод, 9001414574263
штрихкод/уп., 9001414674260

штрихкод, 9001414173503

штрихкод/уп., 5995863573509

Himalayasal,
Rosa U�ll au:s Ptlnj�
slidlicb dts Himalaps

Суміш перців

Перець зелений цілий

Сіль гімалайська

вага/г: 170

вага/г: 110

вага/г: 388

об'єм/мл: 400

об-єм/мл, 400

об-єм/мл, 400

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

штрихкод, 9001414173435
штрихкод/уп., 5995863573431

штрихкод, 9001414203033
штрихкод/уп., 9001414203040

штрихкод, 9001414074466
штрихкод/уп., 9001414174463

Аніс зірчатий

Агар-агар

вага/г. 70

вага/r. 210-225

об'єм/мл: 400

об'єм/мл: 400

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

штрихкод:

штрихкод:

9001414573907

9001414074527

9001414673904

9001414174524

штрихкод/уп.:

СПЕЦІЇ

штрихкод/уп.:

....
□□
--

УПАКОВКА 1200 мл - ЯКІСТЬ ЗА ЩЕ БІЛЬШ ВИГІДНУ ЦІНУ
ДЛЯ СПРАВЖНІХ ШАНУВАЛЬНИКІВ СПЕЦІЙ ТА ПР ИПРАВ

------·
.,..

�І

GОЩМЕТ

Paprika edelsiilЗ spclial
Paprl� cklkt: sрк11І�

Паприка солодка
особлива мелена
вага/г. 640

об·єм/мл: 1200
кількість/уп.: б
шт-код.: 9001414924013
шт-код/уп.: 9001414202708

Приправа до курки

Гриль до м'яса

Приправа для шашлика

вага/г: 1140

вага/г: 900

вага/г: 950

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

об'єм/мл:

1200

об-єм/мл: 1200

кількість/уп.: б

шт-код.: 9001414202722
шт-код/уп.: 9001414202739

шт-код.: 9001414224953
шнод/уп.: 5995863524952

об·єм/мл: 1200

шт-код.: 9001414224274
шт-код/уп.: 9001414624272

Curry Powder
Curry in ромn,

Приправа до стейку
вага/г.1050
об·єм/мл: 1200
кількість/уп.: б
шт-код.: 9001414202852
шт-код/уп.: 9001414202869

....
□□
--

Приправа до ребер
з медом

Приправа для гриля
по-техаськи

Приправа карі
вага/г: 590

вага/г: 900

вага/r.1032

об·єм/мл: 1200

об·єм/мл:

об·єм/мл:

кількість/уп.: б

1200

кількість/уп.: б

шт-код.: 9001414525456
шт-код/уп.: 9001414625453

1200

кількість/уп.: б

шт-код.: 9001414025154
шт-код/уп.: 9001414125151

СПЕЦІЇ

шт-код.: 9001414202876
шт-код/уп.: 9001414202883

Орегано подрібнений

Французькі трави

Чебрець (тимьян)

Розмарин нарізаний

вага/г: 135

вага/г. 270

вага/г: 215

об'єм/мл: 1200

вага/г: 400

об'єм/мл: 1200

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

кількість/уп.:б

шт-код/уп.: 9001414203002

шт-код/уп.: 9001414624395

шт-код/уп.: 9001414203026

шт-код/уп.: 9001414524695

об'єм/мл: 1200
шт-код.: 9001414202999

об'єм/мл: 1 200

шт-код.: 9001414424391

шт-код.: 9001414203019

шт-код.: 9001414224694

Lorbeer ganz
Fogllo di allon, l•t<ro

Базилік подрібнений

Лавровий лист

Суміш перців

Чорний перець мелений

вага/г. 180

об·єм/мл: 1200

вага/г. 60

об·єм/мл: 1200

вага/г: 632

вага/г: 600

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

кількість/уп.: б

шт-код/уп.: 9001414301876

шт-код/уп.: 9001414202715

шт-код/уп.: 9001414124635

шт-код/уп.: 9001414202906

шт-код.: 9001414301869

об'єм/мл:

шт-код.: 9001414224465

1200

шт-код.: 9001414024638

СПЕЦІЇ

об'єм/мл: 1200
шт-код.: 9001414202890

....
□□
--

Zimt ganz
Carw:lla intera

Коріандр мелений

Кориця ціла

вага/г: 406

вага/r: 350

об'єм/мл: 1200

кількість/уп.: б
шт-код.: 9001414024379

шт-код/уп.: 9001414124376

Ягоди ялівцю
вага/г: 390

об'єм/мл: 1200

об'єм/мл: 1200

кількість/уп.: б
шт-код.: 9001414524916

кількість/уп.: б
шт-код.: 9001414424889

шт-код/уп.: 9001414624913

шт-код/уп.: 9001414524886

Смажена цибуля
вага/г: 1 ООО
кількість/уп.: 1 О

штрихкод: 9001414085295

штрихкод/уп.: 9001414185292

....
□□
--

СПЕЦІЇ

La Ruvida ltaliana
Fusilli
вага/г: 500

La Ruvida ltaliana
Rigatoni

La Ruvida ltaliana
Ditali Rigati

кількість/уп.: 24

вага/г. 500

вага/г: 500

кількість/уп.: 24

кількість/уп.: 24

штрихкод, 8008857119489

штрихкод, 8008857119243

штрихкод, 8008857119540

штрихкод/уп., 08008857126487

штрихкод/уп., 08008857126241

штрихкод/уп., 08008857126548

La Ruvida ltaliana
Penne Mezzane Rigate

La Ruvida ltaliana
Casarecce

La Ruvida ltaliana
Assortiti Misti

кількість/уп.: 24

вага/г: 500

вага/г. 500

вага/г: 500

кількість/уп.: 24

кількість/уп.: 24

штрихкод, 8008857119366

штрихкод, 8008857119588

штрихкод, 8008857119168

штрихкод/уп., 08008857126364

штрихкод/уп., 08008857126586

штрихкод/уп., 08008857126166

МАКАРОННІ ВИРОБИ

.....
Mft.

La Ruvida ltaliana
Penne Rigate

La Ruvida ltaliana
Farfalle Rigate

вага/г.: 500

вага/г.: 500

кількість/уп.: 24
штрихкод:

кількість/уп.: 24
штрихкод:

8008857119342

8008857119861

штрихкод/уп.:

штрихкод/уп.:

08008857126340

La Ruvida
ltaliana
Linguine
вага/г: 500

La Ruvida
ltaliana
Spaghettoni

La Ruvida
ltaliana
Spaghetti

вага/г: 500

вага/г: 500
кількість/уп.: 24
штрихкод:

8008857119052

8008857119182

8008857119199

08008857126050

08008857126180

08008857126197

24

штрихкод/уп.:

/i:f,.

08008857126869

кількість/уп.: 24
штрихкод:

кількісrь/уп.:
штрихкод:

---

І

штрихкод/уп.:

МАКАРОННІ ВИРОБИ

штрихкод/уп.:

Rio Mare - вже більше 40 років європейці

насолоджуються
незвичним
і
смачним
італійським тунцем ТМ Rio Mare, «який можна
нарізати хлібною паличкою». Унікальність надає
відмінний разовий колір і переважна якість,
гарантовані строгими перевірками і подвійним
процесом очищення, які виконуються власноруч.
його неповторний смак зміцнюється дрібкою
морської солі та середземноморським оливковим
маслом. Асортимент продукції Rio Mare, що
складається з більш ніж 30 країн, включає тунець
в оливковому маслі та тунець у власному соку.

Тунець Rio Mare
у власному соку

Тунець Rio Mare
в оливковій олії

вага/г: 160

вага/г: 160

кількість шт./уп.: 48

кількість шт./уп.: 48

штрихкод/блок: 80040446

штрихкод: 8004030044005

штрихкод/уп.: 8004030240018

штрихкод/уп.: 8004030120013

Тунець Rio Mare
у власному соку

Тунець Rio Mare
в оливковій олії

вага/г: 80х3

вага/г: 80х3

кількість шт./уп.: 32

кількість шт./уп.: 32

штрихкод/блок: 8004030341562

штрихкод: 8004030344938

штрихкод/уп.: 8004030220027

штрихкод/уп.: 8004030344952

Rio Mare
Салат з тунцем кукурудзяний

Rio Mare
Салат з тунцем Мексиано

вага/г: 160

вага/г: 160

кількість шт./уп.: 36

кількість шт./уп.: 36

штрихкод: 8004030022010

штрихкод: 8004030026018

штрихкод/уп.: 8004030022034

штрихкод/уп.: 8004030026056

РИБНІ КОНСЕРВИ

