
СТВОРЮЄМО 
ВАШ НАСТРІЙ



Цікаві факти

Слово «цукерка» (confectum) в перекладі з латинської мови означає не що інше, як 
«виготовлені ліки". Цей термін використовували аптекарі в XVI столітті.

①

Температура плавлення какао-масла трохи нижча за температуру людського тіла, саме тому 
шоколад буквально тане в роті, або в ваших руках.

Перші шоколадні цукерки були виготовлені в Брюсселі аптекарем Джоном Нойхаус (John 
Neuhaus) в 1857 році. А у 1912 році його син ввів шоколадні цукерки в продаж.②

Какао, з якого шоколад зроблений, був виявлений в 1519 році іспанськими дослідниками в 
Мексиці. Какао в перекладі означає "їжа богів!".

③

④

Форма жиру, яка міститься в шоколаді і какао-маслі, не підвищує рівень холестерину в крові. 
Це тому, що какао-масло отримують з рослин, тоді як інші види насичених жирів, отримані з 
тварин

⑤



Ринок України

Об'єм ринку шоколадних виробів в Україні, млрд $

Джерело: KPMG, на основі даних Euromonitor International

Об’єм світового ринку шоколадних
виробів, за даними агенства KPMG у
2015 році становить 323 млрд $
(Україна 0,8 % від світового ринку).

Ринок шоколадних виробів в Україні
суттєво виріс з 2010 року
( на 72% , до 2,5 млрд $ у 2015)

За прогнозами провідних
аналітичних агенств, на 2016 рік
зберігається тенденція зросту (9,3%
до минулого року) і становитиме
близько 2,8 млрд $



Ринок України - Бренди

Джерело: Державна служба статистики України

Лідери українського ринку з загальною
долею близька 70% належать 4
компаніям: Рошен, Конті, АВК та Бісквіт-
Шоколад.

Зазначимо, що доля компанії-гігантів
порівняно з 2013 роком в цілому впала
близько 5-10%

Доля ринку шоколадних виробів в Україні по компаніям, %



Тенденції

Українці
4-5 кг цукерок на рік

Німці
8 кг цукерок на рік

Бельгійці
9 кг цукерок на рік

Швейцарці
11-12 кг цукерок на рік

Скільки з’їсишь?

Споживач став  уважніше ставитися 
до свого здоров’я і вибору 
продуктів. 

Ціна відіграє не останню роль. 
Споживач потребує якісного 
продукту за доступною ціною



Хто ми?

Еталон старих Галицьких рецептурних традицій в кондитерському виробництві

Сучасна компанія з передовим обладнанням та кваліфікованими працівниками

МИ -

МИ -

МИ - Рецепт успіху, завдяки високоякісним інгридієнтам

Принципова позиція 
- відмова від генетично модифікованої продукції, а також будь-яких інгредієнтів із нез'ясованим впливом

на людський організм.



Що є наш продукт?

Синонім словам «насолода» і «захват» смаку

Подвійна якість, перевірена і підтверджена 
українськими та міжнародними стандартами

Продукт, виробничий процес якого 100% безпечний 
для навколишнього середовища і екології

Старовинні рецепти, які ми відроджуємо в 
Україні 

Тільки НАТУРАЛЬНІ інгредієнти. Ми турбуємося 
за здоров’я нашого споживача.



ШокоБум

Чому ми?

Інші виробники

Використовують (90 % виробників): 

- нелауринові жири 

- какао велу (замість какао порошка)

- сироватку (замість сухого молока)

Використовує: 

- лауринові жири (вони не трансгенні)

- натуральний какао порошок

- натуральне сухе молоко

У складі присутні E-продукти (підсилювачи 
смаку,кольору,запаху,зовньошньому вигляду 

та довгому терміну зберігання)

У складі ПОВНІСТЮ відсутні E-продукти.
Термін зберігання від дати виготовлення

не більше 9 місяців

Висока ціна – монополія великих корпораційСправедлива ціна – в середньому ми нижче 
на 20-25%  

Власне виробництво – приділяємо багато часу 
рецептурам. На сьогодні, ми одні в Україні 

працюємо із Європейською рецептурою, при 

якій продукт приймає певний смак.



Що про нас говорять?



Умови співпраці

Умови Знижка

Базова націнка 25%

Компенсація Торгового Персоналу 5 % 

від обороту

Квартальний Бонус 1%

від обсягу за квартал

Термін оплати до 21 к.д

Предоплата (знижка) 3 %

3% предоплати = 1% в неділю=52% річних
Банківськи депозитні ставки у гривні = до 24% річних



Калькулятор продаж і заробітку. 

Бонус * рахується за 1 квартал, з обов’язковим виконанням плану по кожному місяцю
ТТ – Торгівельна Точка 

Заробіток/бонуси та компенсації рахуються від сум продаж дистрибутора без ПДВ

Показник

Середні продажі з 1 ТТ, грн з ПДВ 700

Закарпатська Тернопільська Київскька
Дніпропетровскька 

+ Кривий Ріг

УСЬОГО

місяць
Потенціал рік

700 700 2500 1000 4900

490 000       490 000   1 750 000  700 000           3 430 000 41 160 000     

408 333       408 333  1 458 333 583 333            2 858 333 34 300 000     

25% 102 083       102 083   364 583     145 833           714 583     8 575 000        

1% 4 083          4 083      14 583       5 833              28 583       343 000           

5% 20 417         20 417     72 917       29 167             142 917     1 715 000        

Всього 126 583       126 583  452 083     180 833            886 083     10 633 000     

Торговий персонал

Територія (область)

Кількість ТТ

Середні продажі, грн з ПДВ

Середні продажі, грн без ПДВ

Заробіток дистрибутора

Бонус (квартал) за виконання плану продаж*



План підтримки продаж.

❶ Ми пропонуємо навчання та  бонус для Вашої торгової 

команди – 5% від продажу

❷ Виділений регіональний представник – допомога на 

Вашій території

❸ Акції для реалізаторів в ТРГ (наприклад, є бюджет 

10+1)

❹ Акції для споживачів – організація дегустацій/конкурсів

❺ Оплати входів в мережі (при умові економічної 

вигоди співпраці)



ІДЕАЛЬНА Торгова ТОЧКА

❶ в точці присутні 7 ТОП SKU

❷ реалізатор знає продукт і акції

❸ виторг > 700 грн



Асортимент та ціни



Назва «Belltone» 

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному
пакеті типу «Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/ 1,5 кг /3 кг

Ціна, з 
ПДВ за кг

24,83 грн/115,15 грн/112,89 грн

Характери
стика 

товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної
форми.
Склад:
цукор білий, замінник какао-масла,
какао-порошок,емульгатори: лецитин
соєвий, гріндстед; ванілін; маса
конд."Начинка чорний шоколад": жир
рослинний, цукор білий, какао-
порошок, какао терте, емульгатор
лецитин соєвий, ванілін. Може містити
сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г
продукту:
білків -5,91г; жирів -41,61 г; вуглеводів -
44,79 г.
Енергетична цінність (калорійність) -
568,34ккал (2358кДж)

Назва "Piano coffee" 

Вид 
упаковк

и

Цукерки завернуті в полімерному пакеті
типу «Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/ 1,5 кг /3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

21,91 грн/102,13 грн/99,59 грн

Характе
ристика 
товару

Глазуровані цукерки куполоподібної форми.
Склад:
замінник какао-масла, молоко сухе
незбиране,емульгатори:лецитин соєвий,
гріндстед,ванілін, ароматизатор "Топлене
молоко";маса конд. "Начинка шарм":жир
рослинний, цукор білий,молоко сухе
знежирене,кава натуральна мелена,какао-
порошок,емульгатор лецитин соєвий,ванілін,
ароматизатор "Топлене молоко". Може містити
сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту:
білки-6,22г, жири-41,94г, вуглеводи-44,00г.
Енергетична цінність (калорійність) в 100 г
продукту- 2312 кДж (569,53ккал).

Назва "КОРОЛІВСЬКА НАСОЛОДА"

Вид 
упаковк

и

Кожна цукерка загорнута у пакеті
полімерному, закрутка-верхній бант

Об’єм, 
ящик

1,5 кг /3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

108,71 грн/106 грн

Характе
ристика 
товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий , замінник какао-масла, какао-
порошок, емульгатори:лецитин соєвий,
гріндстед, ванілін; маса конд. "Начинка
Насолода": жир рослинний, цукор білий,
какао- порошок, молоко сухе
знежирене,емульгатор лецитин соєвий,
ванілін; ароматизато "Крем-брюле". Може
містити сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту
:
білки-6,51г, жири-42,06г, вуглеводи-44,50г.
Енергетична цінність (калорійність) в 100 г
продукту - 2398 кДж (573,69 ккал).



Назва "KYIV CREANUT" 

Вид 
упаковк

и

Цукерки завернуті в полімерному
пакеті типу «Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/1,5 кг /3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

22,15 грн/104,85 грн/102,59 грн

Характе
ристика 
товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий, замінник какао-масла, какао-
порошок, емульгатори:лецитин соєвий,
гріндстед, ванілін; маса конд."Начинка
горіхова": жир рослинний, цукор білий,
арахіс смажений дроблений,молоко сухе
знежирене, емульгатор лецитин соєвий,
ароматизатори:"Фундук","Топлене молоко".
Поживна (харчова) цінність в 100 г
продукту: білки - 7,66г, жири - 38,46г,
вуглеводи - 48,06г.
Енергетична цінність (калорійність) в 100 г
продукту - 2341 кДж (559,4 ккал).

Назва "ЧОРНИЙ ПРИНЦ"

Вид 
упаковк

и

Цукерки завернуті в полімерному пакеті
типу «Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

1,5 кг /3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

101,61 грн/99 грн

Характе
ристика 
товару

Глазуровані цукерки куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий, замінник какао-масла, какао-
порошок, емульгатори: лецитин соєвий,
ванілін, ароматизатори: "Шоколад", "Топлене
молоко". маса конд. "Начинка класична":
цукор білий, жир рослинний, какао-порошок,
емульгатор лецитин соєвий, ванілін,
ароматизатори:"Баварський
шоколад","Топлене молоко". Може містити
сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту :
білки - 3,99 г, жири - 36,77г, вуглеводи - 53,35г.
Енергетична цінність (калорійність) 100 г

продукту - 2284 кДж (549,66 ккал).

Назва "КОРАБЕЛЬ ПУСТЕЛІ"

Вид 
упаковк

и

Кожна цукерка загорнута у пакеті
полімерному, закрутка-верхній бант

Об’єм, 
ящик

1,5 кг /3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

110,5 грн/108 грн

Характе
ристика 
товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий , замінник  какао-масла, какао-
порошок,емульгатори:лецитин соєвий, 
гріндстед, ванілін; маса конд. "Начинка 
Корабель пустелі":жир рослинний,цукор
білий,какао- порошок, молоко сухе 
знежирене,арахіс смажений 
дроблений,емульгатор лецитин 
соєвий,ванілін,ароматизатори:"Топлене
молоко","Мигдаль".
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту :
білки-7,99г, жири-38,08г, вуглеводи-46,17г.
Енергетична цінність (калорійність) в 100 г
продукту - 2312кДж (550,15ккал)



Назва "МІЛЛА"

Вид 
упаковк

и

Цукерки завернуті в полімерному
пакеті типу «Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/1,5 кг /3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

20,98 грн/97,64 грн/95,38 грн

Характе
ристика 
товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий , замінник какао-масла, какао-
порошок, молоко сухе знежирене, молоко
сухе незбиране, емульгатори: лецитин
соєвий, грінстед ; ванілін, ароматизатор
"Топлене молоко"; маса конд. "Начинка
молочна": цукор білий, жир рослинний,
какао- порошок, молоко сухе знежирене,
емульгатор лецитин соєвий, ванілін,
ароматизатор "Топлене молоко". Може
містити сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту :  
білки - 5,79г, жири -40,46г, вуглеводи -48,59г.  
Енергетична цінність (калорійність) в 100 г 
продукту - 2393кДж (571,96ккал).

Назва "ОХ! АХ!" (з горіховою пастою)

Вид 
упаковк

и

Цукерки завернуті в полімерному пакеті
типу «Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

101 грн

Характе
ристика 
товару

Глазуровані цукерки куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий, замінник какао-масла, какао-
порошок, емульгатори: лецитин
соєвий,гріндстед, ванілін, ароматизатори:
"Шоколад","Топлене молоко"; маса конд."
Начинка батончик": цукор білий, жир
рослинний, какао -порошок, молоко сухе
знежирене, емульгатор лецитин
соєвий,ванілін, ароматизатор "Фундук". Може
містити сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту:
білки - 5,51г, жири -36,40г,вуглеводи -53,11г.
Енергетична цінність (калорійність) в 100 г
продукту - 2117кДж (508,99 ккал).

Назва "ОХ! АХ!" (капучіно)

Вид 
упаковк

и

Кожна цукерка загорнута у пакеті
полімерному, закрутка-верхній бант

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/ 1,5 кг /3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

20,84 грн/98,62 грн/94,76 грн

Характе
ристика 
товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий, замінник  какао-масла ,какао-
порошок, емульгатори:лецитин соєвий, 
гріндстед, ванілін, ароматизатори: 
"Шоколад","Топлене молоко"; маса конд. 
"Начинка капучіно":  жир рослинний,цукор
білий, молоко сухе знежирене, какао-
порошок, емульгатор лецитин 
соєвий,ванілін,ароматизатор
"Капучіно".Може містити сліди арахісу. 
Поживна (харчова) цінність в 100 г 
продукту: білки -5,41г, жири - 38,10г, 
вуглеводи -51,69г.  
Енергетична цінність (калорійність) 100 г 
продукту 2284 кДж (560,93 ккал).



Назва "ОХ! АХ!" (classic)

Вид 
упаковк

и

Цукерки завернуті в полімерному
пакеті типу «Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

22,11 грн/100,53 грн

Характе
ристика 
товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий, какао- порошок, емульгатори:
лецитин соєвий, гріндстед, ванілін,
ароматизатори: "Шоколад", "Топлене
молоко", маса конд. "Начинка класична":
жир рослинний, цукор білий, какао-
порошок, емульгатор: лецитин соєвий,
ванілін, ароматизатори: "Баварський
шоколад", "Топлене молоко". Може містити
сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г
продукту: білки -3,99г; жири -36,77г,
вуглеводи -53,34г.
Енергетична цінність (калорійність) в 100 г
продукту - 2284 кДж (549,92 ккал).

Назва "ОХ! АХ!" (з молоком)

Вид 
упаковк

и

Цукерки завернуті в полімерному пакеті
типу «Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

3 кг

Ціна, з 
ПДВ за 

кг

94,35 грн

Характе
ристика 
товару

Глазуровані цукерки куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий, какао- порошок, емульгатори:
лецитин соєвий, гріндстед, ванілін,
ароматизатори: "Шоколад", "Топлене
молоко", маса конд. "Начинка згущонка":
жир рослинний, цукор білий, молоко сухе
знежирене, какао- порошок, емульгатор
лецитин соєвий, ванілін, ароматизатор
"Топлене молоко". Може містити сліди
арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту:
білки - 5,86г, жири -37,99г, вуглеводи - 51,63г.
Енергетична цінність (калорійність) 100 г
продукту - 2339 кДж (561,57ккал).

Назва "ЧАРІВНИЙ ШАРМ" (з 
шок.начинкою)

Вид 
упаковки

Кожна цукерка загорнута у пакеті
полімерному, закрутка-верхній бант

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/ 1 кг /3 кг

Ціна, з 
ПДВ за кг

23,43 грн/111,65 грн/106,5 грн

Характер
истика 
товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий, замінник какао-масла, какао-
порошок, емульгатори: лецитин соєвий,
гріндстед, ванілін; вафлі листові: вода питна,
борошно пшеничне в\г, олія соняшникова,
порошок яєчний, сіль кухонна, сода харчова;
ароматизатор "Баварський шоколад; глазур
конд. "Декор":цукор білий, замінник какао-
масла, молоко сухе знежирене; емульгатори:
лецитин соєвий, гріндстед, ванілін, ароматизатор
"Топлене молоко". Може містити сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: 

білків -6,05г; жирів -33,39г; вуглеводів -50,42г.
Енергетична цінність (калорійність) -2160кДж 
(516,29ккал).



Назва "КАПРИЗ" (з горіховою начинкою)

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/1 кг/3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

24,54 грн/116,6 грн/111,55 грн

Характерис
тика товару

Цукерки глазуровані на основі фігурних вафель, заповнених
начинкою. Напівсферичної форми.  
Склад:
цукор білий, замінник какао-масла, какао-порошок,
емульгатори: лецитин соєвий, гріндстед, ванілін; вафлі
листові: вода питна, борошно пшеничне в\г, олія
соняшникова, порошок яєчний, сіль кухонна, сода харчова;
маса конд."Начинка горіхова": жир рослинний, цукор
білий, молоко сухе знежирене, арахіс смажений дріблений,
какао-порошок, емульгатор лецитин соєвий,ароматизатори
: "Топлене молоко", "Фундук", ванілін; глазур конд.
"Декор":цукор білий, замінник какао-масла, молоко сухе
знежирене, емульгатори:лецитин соєвий, гріндстед,
ванілін, ароматизатор "Топлене молоко".
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків -7,68г;
жирів -33,76г; вуглеводів -39,45г. Енергетична цінність
(калорійність) - 2026,5 кДж (484,43ккал).

Назва "ЇЖАЧОК" з рисовими кульками

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/1 кг/3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

22,61 грн/108,05 грн/102,79 грн

Характерис
тика товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної форми.
Склад:
цукор білий, замінник какао-масла, какао-порошок,
емульгатори: лецитин соєвий, гріндстед, ванілін, рисові
кульки; маса конд. "Начинка горіхова": жир
рослинний,цукор білий, молоко сухе знежирене, арахіс
смажений дроблений, какао-порошок, емульгатор лецитин
соєвий, ароматизатори: "Фундук", «Топлене молоко";
глазур конд. "Молочна": цукор білий, замінник какао-
масла, какао- порошок, молоко сухе знежирене,
емульгатори: лецитин соєвий, гріндстед, ароматизатори:
"Топлене молоко", "Шоколад".
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білки -5,97г,
жири -34,66г, вуглеводи -48,82г.
Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту -
2181кДж (521,35 ккал).



Назва "ЇЖАЧОК" з арахісом

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/1 кг/3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

23,06 грн/109,7 грн/104,85 грн

Характерис
тика товару

Цукерки глазуровані на основі фігурних вафель, заповнених
начинкою. Напівсферичної форми.  
Склад:
глазур конд."Класична": цукор білий, замінник какао-
масла, какао- порошок, емульгатори:лецитин
соєвий,гріндстед, ванілін; маса конд. "Начинка горіхова":
жир рослинний,цукор білий, молоко сухе знежирене, арахіс
смажений дроблений, какао-порошок, емульгатор лецитин
соєвий, ароматизатори: "Фундук","Топлене молоко"; глазур
конд. "Молочна":цукор білий, замінник какао-масла, какао-
порошок, молоко сухе знежирене,емульгатори: лецитин
соєвий, гріндстед; ароматизатори:"Топлене
молоко","Шоколад".
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білки -5,68г,
жири -33,28г, вуглеводи - 43,76г.
Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту -

2044кДж (488,55 ккал).

Назва "TORTUFEL UKRAINE"

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак». 

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/1 кг/3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

19,3 грн/91,58 грн/87,73 грн

Характерис
тика товару

Цукерки глазуровані, куполоподібної форми.
Склад:
глазур кондитерська:цукор білий, замінник какао-масла,
какао порошок, емульгатори: лецитин соєвий, гріндстед,
ванілін, ароматизатор "Шоколад",начинка "Сонячна": ядро
соняшника, цукор білий, жир рослинний, молоко сухе
знежирене; вафлі листові: вода питна, борошно пшеничне
в\г, цукор білий, олія cоняшникова, емульгатор лецитин
соєвий, сіль кухонна, сода харчова; глазур конд."Декор":
цукор білий, замінник какао -масла,молоко сухе
знежирене, емульгатори: лецитин соєвий, гріндстед,
ванілін, ароматизатор "Топлене молоко". Може містити
сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків -

10,00г, жирів -38,27г, вуглеводів - 44,03г.
Енергетична цінність (калорійність) - 2308кДж (551,74

ккал).



Назва "TORTUFEL LVIV" 

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, ящик 1,5 кг/3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

88,36 грн/86,4 грн

Характерист
ика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур кондитерська "шокоБАРОККО": цукор білий, замінник
какао-масла, какао-порошок, емульгатори: лецитин соєвий,
гріндстед, ванілін, ароматизатор "Шоколад"; начинка
"Тортюфель":арахіс смажений дроблений, цукор білий, жир
рослинний, молоко сухе знежирене, кава нат., барвник нат.OF
3243; вафлі листові: вода питна, борошно пшеничне в\г, олія
соняшникова, емульгатор лецитин соєвий, порошок яєчний,
сіль кухонна, сода харчова; глазур кондитерська "Декор": цукор
білий, замінник какао-масла,молоко сухе знежирене,
емульгатори: лецитин соєвий, гріндстед, ванілін, ароматизатор
"Топлене молоко".
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків - 10,83г,
жирів - 36,52г, вуглеводів - 43,45г.
Енергетична цінність (калорійність) - 2278 кДж (544,58 ккал).

Назва "TORTUFEL KYIV"

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак». 

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/1,5 кг/3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

20,7 грн/101,76грн/99,19 грн

Характерис
тика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур кондитерська "шокоБАРОККО": цукор білий, замінник
какао-масла, какао-порошок, емульгатори: лецитин соєвий,
гріндстед, ванілін, ароматизатор "Шоколад";
начинка"Тортюфель":арахіс смажений дроблений, цукор
білий, жир рослинний, молоко сухе знежирене; вафлі
листові: вода питна, борошно пшеничне в\г, олія
соняшникова, емульгатор лецитин соєвий, порошок яєчний,
сіль кухонна, сода харчова; глазур кондитерська "Декор":
цукор білий, замінник какао-масла, молоко сухе знежирене,
емульгатори: лецитин соєвий, гріндстед, ванілін,
ароматизатор "Топлене молоко".
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків - 10,83г,
жирів - 36,52г, вуглеводів - 43,45г.
Енергетична цінність (калорійність) - 2278 кДж (544,58 ккал).



Назва "ТОРТЮФЕЛЬ КИЇВСЬКИЙ"

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, ящик 0,18 кг/ 1,5 кг/ 3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

20,7 грн/101,76 кг/99,19 кг

Характерист
ика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур кондитерська "шокоБАРОККО": цукор білий, замінник
какао-масла, какао-порошок, емульгатори: лецитин соєвий,
гріндстед, ванілін, ароматизатор "Шоколад";
начинка"Тортюфель":арахіс смажений дроблений, цукор білий,
жир рослинний, молоко сухе знежирене; вафлі листові: вода
питна, борошно пшеничне в\г, олія соняшникова, емульгатор
лецитин соєвий, порошок яєчний, сіль кухонна, сода харчова;
глазур кондитерська "Декор": цукор білий, замінник какао-
масла, молоко сухе знежирене, емульгатори: лецитин соєвий,
гріндстед, ванілін, ароматизатор "Топлене молоко".
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків - 10,83г,
жирів - 36,52г, вуглеводів - 43,45г.
Енергетична цінність (калорійність) - 2278 кДж (544,58 ккал).

Назва "ТОРТЮФЕЛЬ ВЕРШКИ З ГОРІХАМИ" 

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак». 

Об’єм, 
ящик

1 кг /3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

115,56 грн /106,85 грн

Характерис
тика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур кондитерська "шокоБАРОККО": цукор білий, замінник
какао-масла, какао-порошок, емульгатори: лецитин соєвий,
гріндстед, ванілін, ароматизатор "Шоколад";
начинка"Тортюфель":арахіс смажений дроблений, цукор
білий, жир рослинний, молоко сухе знежирене; вафлі
листові: вода питна, борошно пшеничне в\г, олія
соняшникова, емульгатор лецитин соєвий, порошок яєчний,
сіль кухонна, сода харчова; глазур кондитерська "Декор":
цукор білий, замінник какао-масла, молоко сухе знежирене,
емульгатори: лецитин соєвий, гріндстед, ванілін,
ароматизатор "Топлене молоко".
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків - 10,83г,
жирів - 36,52г, вуглеводів - 43,45г.
Енергетична цінність (калорійність) - 2278 кДж (544,58 ккал).



Назва "ТОРТЮФЕЛЬ МІЛЛА" 

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, ящик 0,18 кг/ 1,5 кг/ 3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

19,3 грн/90,95 кг/87,76 кг

Характерист
ика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур кондитерська "шокоБАРОККО":цукор білий, замінник
какао-масла, какао- порошок, емульгатори:лецитин соєвий,
гріндстед, ванілін, ароматизатор "Шоколад"; начинка
"Мілла":цукор білий, жир рослинний, молоко сухе незбиране,
молоко сухе знежирене, ванілін;вафлі листові: вода питна,
борошно пшеничне в\г, порошок яєчний, олія соняшникова,
емульгатор лецитин соєвий,сіль кухонна, сода харчова; глазур
конд."Декор": цукор білий,замінник какао -масла,молоко сухе
знежирене, емульгатори:лецитин соєвий, гріндстед; ванілін,
ароматизатор "Топлене молоко". Може містити сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків - 5,85г;
жирів - 37,07г, вуглеводів - 52,02г. Енергетична цінність
(калорійність) - 2320 кДж (554,73ккал).

Назва "ЖУ-ТАЧКИ" 

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак». 

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/1 кг/2 кг/3,5 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

19,62 грн/92,65 грн/88,89 грн/86,83 грн

Характерис
тика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур кондитерська "шокоБАРОККО": цукор білий,
замінник какао-масла, жир рослинний, какао -порошок,
емульгатори: лецитин соєвий, гріндстед; ароматизатор
"Шоколад", вафлі листові: вода питна, борошно пшеничне
в\г, порошок яєчний, олія соняшникова, емульгатор
лецитин соєвий, сіль кухонна, сода харчова; перемазка
"Вафельні тачки": цукор білий, жир рослинний, вафельна
крихта, какао-порошок, ванілін, ароматизатор "Тірамісу".
Може містити сліди арахісу. Поживна (харчова) цінність в
100 г продукту: білків - 6,51г, жирів -28,02г, вуглеводів -
58,11г.
Енергетична цінність (калорійність) - 499,02 ккал (2087,9
кДж).



Назва "ТУТТІ-ФРУТТІ"

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, ящик 3,5 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

85 грн

Характерист
ика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур конд.: цукор білий, замінник какао-масла, какао-
порошок, молоко сухе знежирене, молоко сухе незбиране,
емульгатори:лецитин соєвий, гріндстед, ванілін; перемазка
"Тутті-фрутті": цукор білий, жир рослин., вафлі листові, молоко
сухе знежирене, ароматизатор "Лимон", лимонна кислота;
вафлі листові: вода питна, борошно пшеничне в\г, жир
рослинний,олія cоняшникова, емульгатор лецитин соєвий,
порошок яєчний, сіль кухонна, сода харчова. Може містити
сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків - 7,34г,

жирів - 31,53г, вуглеводів -53,08г.
Енергетична цінність (калорійність) 100 г продукту - 2154 кДж
(514,87 ккал).

Назва "ХРУМТЕЛЬ"

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак». 

Об’єм, 
ящик

3,5 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

78 грн

Характерис
тика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур конд. "Тоффі": цукор білий, замінник какао-масла,
молоко сухе знежирене, емульгатори: лецитин соєвий,
гріндстед, ароматизатор "Карамель", барвники: оверсіл
міхрома жовтий, оверсіл міхрома кармін, мідно
хлорофіловий екстракт хлорофілін ;перемазка "Хрумтель“
:цукор білий, жир рослинний, арахіс смажений дроблений,
молоко сухе знежирене, вафлі листові, ванілін; вафлі
листові: вода питна, борошно пшеничне в\г, цукор білий,
олія cоняшникова , емульгатор лецитин соєвий, сіль
кухонна, сода харчова.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків - 9,83г,
жирів - 25,56г, вуглеводів -53,89г.
Енергетична цінність (калорійність) в 100 г продукту -
474,10 ккал (1983,6 кДж).



Назва "МУНЯ"

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, ящик 0,18 кг/ 3 кг/3,5 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

18,73 грн/85,85 грн/85,13 грн

Характерист
ика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур конд. «Тоффі» :цукор білий, замінник какао-масла,
какао-порошок, емульгатори: лецитин соєвий,
гріндстед,ванілін, ароматизатори: "Карамель", "Шоколад",
барвники: оверсіл міхрома жовтий,оверсіл міхрома
кармін,мідно хлорофіловий екстракт хлорофілін; вафлі листові:
вода питна, борошно пшеничне в\г, порошок яєчний, олія
соняшникова, емульгатор лецитин соєвий,сіль кухонна, сода
харчова; перемазка "Муня":цукор білий, жир рослинний,
молоко сухе незбиране, молоко сухе знежирене, ароматизатор
"Згущене молоко". Може містити сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків - 8,11г,
жирів - 30,89г, вуглеводів - 54,82г.
Енергетична цінність (калорійність) - 2170 кДж (518,76 ккал)

Назва "ВАФЕЛЬНА КИЦЯ" (банан -полуниця)

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак». 

Об’єм, 
ящик

0,18 кг/1 кг/2 кг/3,5 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

17,71 грн/86,01 грн/82,61 грн/80,49 грн

Характерис
тика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур конд."Банан":цукор білий, замінник какао-масла,
молоко сухе знежирене, емульгатори:лецитин соєвий,
гріндстед; ароматизатор "Банан", кислота лимонна,
барвник оверсіл міхрома жовтий; вафлі листові: вода
питна, борошно пшеничне в\г, порошок яєчний, олія
соняшникова, емульгатор лецитин соєвий, сіль кухонна,
сода харчова; перемазка "Кітті":цукор білий, жир
рослинний, молоко сухе знежирене, ванілін, ароматизатор
"Полуниця",барвник оверсіл міхрома кармін, кислота
лимонна. Може містити сліди арахісу.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків -6,64г,
жирів - 27,20г, вуглеводів - 56,19г.
Енергетична цінність (калорійність) -2029 кДж (484,92
ккал).



Назва "ВГАДАЙ-НО!"

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, ящик 0,18 кг/ 3,5 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

17,48 грн/79,46 грн

Характерист
ика товару

Цукерки вафельні глазуровані, прямокутної форми
Склад:
глазур конд. "шокоБУМ": цукор білий, замінник какао-масла,
молоко сухе знежирене, какао-порошок, емульгатори: лецитин
соєвий, гріндстед; ароматизатори: "Топлене молоко",
"Баварський шоколад"; вафлі листові: вода питна, борошно
пшеничне в\г, порошок яєчний, олія соняшникова, емульгатор
лецитин соєвий, сіль кухонна, сода харчова; начинка"Вгадай-
но!":цукор білий, жир рослинний, вафельний лист, какао-
порошок, молоко сухе знежирене, арахіс смажений дроблений,
ванілін.
Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту: білків -
5,56г,жирів -25,00г, вуглеводів -54,09г.
Енергетична цінність (калорійність) -1895 кДж (452,82 ккал)

Назва Вафлі
(ЛИМОН-ШОК/КАПУЧІНО-ШОК/АРТЕК-

ШОК/АНАНАС-ШОК/ПЛОМБІР-ШОК)

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, ящик 3 кг

Ціна, з ПДВ 
за кг

61,80 грн

Характерист
ика товару

Склад:
Хрусткі вафлі з ніжною кремовою начинкою із кисло-солодким
смаком та ароматом лимона.

Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту:

білки-2,63 г;
жири-30,42 г;
вуглеводи-61,10 г;

Енергетична цінність (калорійність) в 100 г продукту:

516,48 кКал/2198 кДж



Назва Вафлі "СмаКолки
(ЛІМОНЧЕРО/ЕКСПРЕСО/ПЛОМБІРО/НОВИЙ 

АРТЕК/ЧОРНА СМОРОДИНА)

Вид 
упаковки

Цукерки завернуті в полімерному пакеті типу 
«Флоупак».  

Об’єм, ящик 0,26 кг

Ціна, з ПДВ 
за пачку

23,69 грн

Характерист
ика товару Склад:

Хрусткі вафлі з ніжною кремовою начинкою із кисло-солодким
смаком та ароматом лимона.

Поживна (харчова) цінність в 100 г продукту:

білки-2,63 г;
жири-30,42 г;
вуглеводи-61,10 г;

Енергетична цінність (калорійність) в 100 г продукту:

516,48 кКал/2198 кДж



Створемо настрій разом 


