
КРАФТОВІ КОВБАСИ 
ТА ДЕЛІКАТЕСИ



ЩО ТАКЕ 
SALSUS?

Натуральна 
сировина від 

кращих 
фермерських 
господарств 

України

Беззаперечно 
дотримуємося 

всіх норм 
санітарної 
гігієни на 

виробництві

Ми завжди 
відкрито 
надаємо 

інформацію 
про склад 
продукції

  Традиційні 
європейські  

рецептури на 
самому 

сучасному 
обладнанні

СИРОКОПЧЕНI 
& СИРОВ'ЯЛЕНІ 

КОВБАСИ

Це крафтове виробництво 
натуральних, якісних ковбас та 

м’ясних делікатесів з 
традиційним європейським 

смаком.

В основі нашої філософії -  
створення справжньої чесної 
продукції, яка виготовлена з 
добірного мяса, натуральних 

прянощів та натуральних 
інгредієнтів.
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СИРОКОПЧЕНI 
& СИРОВ'ЯЛЕНІ 

КОВБАСИ

Це крафтове виробництво 
натуральних, якісних ковбас та 

м’ясних делікатесів з 
традиційним європейським 

смаком.

В основі нашої філософії -  
створення справжньої чесної 
продукції, яка виготовлена з 
добірного мяса, натуральних 

прянощів та натуральних 
інгредієнтів.



4
ВАРВАР №4

Склад:  яловичина вищого 
гатунку 100%, сіль, мед 
натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний 
горошок, перець червоний 
мелений,  аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г 
продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 20,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 242 ккал (1012кДж)

8
КОНАН №8

Склад:  конина  вищого гатунку 
80%, грудинка свиняча 20%, сіль, 
коньяк, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець 
червоний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г 
продукту:
білки, г, не менше - 12,0,  
жири, г, не більше - 35,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 328 ккал (1372кДж)

1
1

СИЛА 
УКРАЇНИ №11

Склад:  свинина напівжирна 
(ошийок свинячий) 80%, свинина 
нежирна 20%, сіль, коньяк,  мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi  75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше -12,0, 
жири, г, не більше - 65,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 586 ккал (2449кДж)

СИРОКОПЧЕНI & СИРОВ'ЯЛЕНІ КОВБАСИ

6
МЕДОВА З 
ПАРМЕЗАНОМ №6

Склад:  свинина нежирна 90%, сир 
твердий «Пармезан»9%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
мускатний горіх мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0, 
жири, г, не більше - 45,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 410 ккал (1714кДж)

СИРОКОПЧЕНI & СИРОВ'ЯЛЕНІ КОВБАСИ



4
ВАРВАР №4

Склад:  яловичина вищого 
гатунку 100%, сіль, мед 
натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний 
горошок, перець червоний 
мелений,  аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г 
продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 20,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 242 ккал (1012кДж)

8
КОНАН №8

Склад:  конина  вищого гатунку 
80%, грудинка свиняча 20%, сіль, 
коньяк, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець 
червоний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г 
продукту:
білки, г, не менше - 12,0,  
жири, г, не більше - 35,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 328 ккал (1372кДж)

1
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СИЛА 
УКРАЇНИ №11

Склад:  свинина напівжирна 
(ошийок свинячий) 80%, свинина 
нежирна 20%, сіль, коньяк,  мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi  75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше -12,0, 
жири, г, не більше - 65,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 586 ккал (2449кДж)

СИРОКОПЧЕНI & СИРОВ'ЯЛЕНІ КОВБАСИ

6
МЕДОВА З 
ПАРМЕЗАНОМ №6

Склад:  свинина нежирна 90%, сир 
твердий «Пармезан»9%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
мускатний горіх мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0, 
жири, г, не більше - 45,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 410 ккал (1714кДж)

СИРОКОПЧЕНI & СИРОВ'ЯЛЕНІ КОВБАСИ
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ЕДИНБУРГСЬКА №18

Склад:  свинина напівжирна 60%, 
яловичина вищого гатунку 40%, сіль, 
коньяк, мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний мелений, горіх 
мускатний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300),  cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 60,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
611 ккал (2554кДж)

1
9

ПАРМА №19

Склад:  свинина нежирна 50%, 
свинина напівжирна (ошийок)50%, 
сіль, мед натуральний, натуральні 
прянощі: мускатний горіх мелений, 
перець чорний мелений, кмін 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 55,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 595 ккал (2487кДж).

ЄВРЕЙСЬКА З 
ПАРМЕЗАНОМ №15

Склад:  яловичина вищого сорту 80%, 
сир твердий «Пармезан» 10%, 
яловичий жир – сирець 10%,  сіль, 
коньяк, мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний 
мелений,кардамон мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 40,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
372ккал (1555кДж)

ЕЛЬЗАС №24

Склад:   конина вищого сорту 75%,  
яловичий жир-сирець 25%, сіль, 
коньяк, мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:         
при температурі не вище ніж 15°С та 
вiдноснiй вологостi  75%-78% - 120 
дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 15,0,  
жири, г, не більше - 60,0

Енергетична цінність 100г 
продукту:  560 ккал (2346 кДж)

МІНІ-САЛЯМІ 
ВЕНЕЦІАНСЬКІ №2
Склад: свинина напівжирна 75 %, 
свинина нежирна 25%,  сіль,  мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам" 

Термін та умови зберігання:     
при температурі не вище ніж 15°С 
та вiдноснiй вологостi  75%-78% - 
120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше -15,0, 
жири, г, не більше - 65,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 517 ккал (2160 кДж)

БІЛИЙ КІНЬ №25

Склад:  яловичина вищого гатунку 
50%, свинина напівжирна 50%, 
сіль, мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець духмяний 
мелений, кардамон мелений; 
аскорбінова кислота (Е300),  
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 60,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 526 ккал (2199кДж)

СИРОКОПЧЕНI & СИРОВ'ЯЛЕНІ КОВБАСИ СИРОКОПЧЕНI & СИРОВ'ЯЛЕНІ КОВБАСИ
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ЕДИНБУРГСЬКА №18

Склад:  свинина напівжирна 60%, 
яловичина вищого гатунку 40%, сіль, 
коньяк, мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний мелений, горіх 
мускатний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300),  cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 60,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
611 ккал (2554кДж)
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ПАРМА №19

Склад:  свинина нежирна 50%, 
свинина напівжирна (ошийок)50%, 
сіль, мед натуральний, натуральні 
прянощі: мускатний горіх мелений, 
перець чорний мелений, кмін 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 55,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 595 ккал (2487кДж).

ЄВРЕЙСЬКА З 
ПАРМЕЗАНОМ №15

Склад:  яловичина вищого сорту 80%, 
сир твердий «Пармезан» 10%, 
яловичий жир – сирець 10%,  сіль, 
коньяк, мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний 
мелений,кардамон мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 40,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
372ккал (1555кДж)

ЕЛЬЗАС №24

Склад:   конина вищого сорту 75%,  
яловичий жир-сирець 25%, сіль, 
коньяк, мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:         
при температурі не вище ніж 15°С та 
вiдноснiй вологостi  75%-78% - 120 
дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 15,0,  
жири, г, не більше - 60,0

Енергетична цінність 100г 
продукту:  560 ккал (2346 кДж)

МІНІ-САЛЯМІ 
ВЕНЕЦІАНСЬКІ №2
Склад: свинина напівжирна 75 %, 
свинина нежирна 25%,  сіль,  мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам" 

Термін та умови зберігання:     
при температурі не вище ніж 15°С 
та вiдноснiй вологостi  75%-78% - 
120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше -15,0, 
жири, г, не більше - 65,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 517 ккал (2160 кДж)

БІЛИЙ КІНЬ №25

Склад:  яловичина вищого гатунку 
50%, свинина напівжирна 50%, 
сіль, мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець духмяний 
мелений, кардамон мелений; 
аскорбінова кислота (Е300),  
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 120 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0 
жири, г, не більше - 60,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 526 ккал (2199кДж)

СИРОКОПЧЕНI & СИРОВ'ЯЛЕНІ КОВБАСИ СИРОКОПЧЕНI & СИРОВ'ЯЛЕНІ КОВБАСИ



ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ

3
ВАЛЕНСIЯ №3

Склад:  яловичина вищого гатунку 
50%, свинина нежирна 50%, сіль, 
мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний горошок, 
мускатний горіх мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 25,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 202 ккал (845 кДж)

ВАРЕНО-КОПЧЕНI КОВБАСИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНI
КОВБАСИ 

1
ГОТЛАНД №1

Склад: яловичина вищого сорту 
35%, свинина нежирна 35%, 
грудинка свиняча 30%, сіль, вино 
кріплене, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець 
духмяний мелений, перець чорний 
мелений ; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 494 ккал (2065 кДж).



ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ

3
ВАЛЕНСIЯ №3

Склад:  яловичина вищого гатунку 
50%, свинина нежирна 50%, сіль, 
мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний горошок, 
мускатний горіх мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 25,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 202 ккал (845 кДж)

ВАРЕНО-КОПЧЕНI КОВБАСИ

ВАРЕНО-КОПЧЕНI
КОВБАСИ 

1
ГОТЛАНД №1

Склад: яловичина вищого сорту 
35%, свинина нежирна 35%, 
грудинка свиняча 30%, сіль, вино 
кріплене, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець 
духмяний мелений, перець чорний 
мелений ; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 494 ккал (2065 кДж).



9
МОНКАЛ’ЄРI №9

Склад:  свинина напівжирна 
(ошийок) 100%,  сіль, коньяк, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г 
продукту:
білки, г, не менше - 13,0 
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 520 ккал (2176 кДж)

1
2

МIРАНО №12

Склад:  яловичина вищого гатунку 
35%, свинина нежирна 35%, грудинка 
свиняча 30%, сіль, вино кріплене, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, кардамон 
мелений; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0 
жири, г,  не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 440ккал (1841 кДж)

1
3

БОЛЬСЕНА №13

Склад:  свинина напівжирна 60%, 
яловичина вищого гатунку 40%, 
сіль, коньяк, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, мускатний горіх мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0 
жири, г, не більше - 45,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 392 ккал (1640 кДж)

1
4

IТАЛІЙСЬКА №14

Склад:  свинина нежирна 75%, пашина 
свиняча 25%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець духмяний 
мелений, перець чорний мелений, 
мускатній горіх мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
400 ккал (1674 кДж)

ВАРДЕ №11

ВАРЕНО-КОПЧЕНI КОВБАСИВАРЕНО-КОПЧЕНI КОВБАСИ

4
1

1Склад: свинина нежирна 60%, 
свинина напівжирна 20%,грудинка 
свиняча 20%, сіль, коньяк, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець духмяний мелений, 
кардамон; аскорбінова кислота 
(Е300),  cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 430ккал (1799 кДж)

ТЕРРАГОНА №4

Склад:  свинина нежирна 90%, 
сир твердий «Пармезан» 9%, 
сіль, мед натуральний, натуральні 
прянощі: мускатний горіх 
мелений, перець духмяний 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г 
продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 280 ккал (1172кДж)



9
МОНКАЛ’ЄРI №9

Склад:  свинина напівжирна 
(ошийок) 100%,  сіль, коньяк, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, перець 
духмяний мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г 
продукту:
білки, г, не менше - 13,0 
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 520 ккал (2176 кДж)

1
2

МIРАНО №12

Склад:  яловичина вищого гатунку 
35%, свинина нежирна 35%, грудинка 
свиняча 30%, сіль, вино кріплене, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, кардамон 
мелений; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0 
жири, г,  не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 440ккал (1841 кДж)

1
3

БОЛЬСЕНА №13

Склад:  свинина напівжирна 60%, 
яловичина вищого гатунку 40%, 
сіль, коньяк, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, мускатний горіх мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0 
жири, г, не більше - 45,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 392 ккал (1640 кДж)

1
4

IТАЛІЙСЬКА №14

Склад:  свинина нежирна 75%, пашина 
свиняча 25%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець духмяний 
мелений, перець чорний мелений, 
мускатній горіх мелений; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
400 ккал (1674 кДж)

ВАРДЕ №11

ВАРЕНО-КОПЧЕНI КОВБАСИВАРЕНО-КОПЧЕНI КОВБАСИ

4

1
1Склад: свинина нежирна 60%, 

свинина напівжирна 20%,грудинка 
свиняча 20%, сіль, коньяк, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець духмяний мелений, 
кардамон; аскорбінова кислота 
(Е300),  cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 430ккал (1799 кДж)

ТЕРРАГОНА №4

Склад:  свинина нежирна 90%, 
сир твердий «Пармезан» 9%, 
сіль, мед натуральний, натуральні 
прянощі: мускатний горіх 
мелений, перець духмяний 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г 
продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 280 ккал (1172кДж)



2
БУРГУНДIЯ 
№2

Склад:  яловичина вищого гатунку 
55%, свинина нежирна 25%, 
грудинка свиняча 20%,  сіль, сік 
лимонний, мед натуральний, 
натуральні прянощі: мускатний 
горіх мелений, перець чорний 
мелений ; аскорбінова кислота 
(Е300),cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 45,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 381 ккал (1592 кДж)

КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕНI КОВБАСИ 

3
ВЕНЕЦIЯ 
№3

Склад:  свинина нежирна 55%, шпик 
хребтовий 25%, яловичина першого 
гатунку 20%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець 
духмяний мелений, перець чорний 
мелений, мускатний горіх мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
465ккал (1943 кДж)

КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕНI
КОВБАСИ 



2
БУРГУНДIЯ 
№2

Склад:  яловичина вищого гатунку 
55%, свинина нежирна 25%, 
грудинка свиняча 20%,  сіль, сік 
лимонний, мед натуральний, 
натуральні прянощі: мускатний 
горіх мелений, перець чорний 
мелений ; аскорбінова кислота 
(Е300),cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 45,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 381 ккал (1592 кДж)

КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕНI КОВБАСИ 

3
ВЕНЕЦIЯ 
№3

Склад:  свинина нежирна 55%, шпик 
хребтовий 25%, яловичина першого 
гатунку 20%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець 
духмяний мелений, перець чорний 
мелений, мускатний горіх мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
465ккал (1943 кДж)

КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕНI
КОВБАСИ 



1
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8
РЕГЕНСБУРГ №8
Склад: яловичина вищого гатунку 
40%, свинина напівжирна 40%, 
грудинка свиняча 20%, сіль, сік 
лимонний, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, кардамон мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 440ккал (1841 кДж)

ВIСБАДЕН №10

Склад: свинина нежирна 65%, 
грудинка свиняча 35%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
мускатний горіх мелений, перець 
чорний мелений, перець духмяний 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 430ккал (1799 кДж)

КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕНI КОВБАСИ 

1
6

1
3Склад: свинина напівжирна 72%, 

свинина нежирна 25%, сир твердий 
3%,  сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, горіх мускатний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 279 ккал (1139 кДж)

КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕНI КОВБАСИ 

ДОМАШНЯ №16

Склад: свинина напівжирна 40%, 
грудинка свина 30%, яловичина 
вищого гатунку 20%, яловичина І 
сорту 10%,  сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, перець духмяний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г продукту:  
402 ккал (1844 кДж)

1
2

САЛЯМІ 
БАРСЕЛОНА №12

Склад: свинина напівжирна 75%, 
свинина нежирна 25% сіль, коньяк, 
мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний горошок; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 15,0
жири, г, не більше - 60,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
560 ккал (2346 кДж)

САЛЯМІ 
ІТАЛІЙСЬКА №13

МІЛАНСЬКА №17

Склад:  свинина напівжирна 55%, 
шпик хребтовий 20%, свинина 
нежирна 15%, яловичина вищого 
гатунку 10%,  сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, перець духмяний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам»

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г продукту:  
397 ккал (1663 кДж)



1
7

1
0

8
РЕГЕНСБУРГ №8
Склад: яловичина вищого гатунку 
40%, свинина напівжирна 40%, 
грудинка свиняча 20%, сіль, сік 
лимонний, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, кардамон мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 440ккал (1841 кДж)

ВIСБАДЕН №10

Склад: свинина нежирна 65%, 
грудинка свиняча 35%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
мускатний горіх мелений, перець 
чорний мелений, перець духмяний 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 430ккал (1799 кДж)

КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕНI КОВБАСИ 

1
6

1
3Склад: свинина напівжирна 72%, 

свинина нежирна 25%, сир твердий 
3%,  сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, горіх мускатний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 279 ккал (1139 кДж)

КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕНI КОВБАСИ 

ДОМАШНЯ №16

Склад: свинина напівжирна 40%, 
грудинка свина 30%, яловичина 
вищого гатунку 20%, яловичина І 
сорту 10%,  сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, перець духмяний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г продукту:  
402 ккал (1844 кДж)

1
2

САЛЯМІ 
БАРСЕЛОНА №12

Склад: свинина напівжирна 75%, 
свинина нежирна 25% сіль, коньяк, 
мед натуральний, натуральні 
прянощі: перець чорний горошок; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 15,0
жири, г, не більше - 60,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
560 ккал (2346 кДж)

САЛЯМІ 
ІТАЛІЙСЬКА №13

МІЛАНСЬКА №17

Склад:  свинина напівжирна 55%, 
шпик хребтовий 20%, свинина 
нежирна 15%, яловичина вищого 
гатунку 10%,  сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений, перець духмяний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам»

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 30 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 13,0
жири, г, не більше - 50,0

Енергетична цінність 100г продукту:  
397 ккал (1663 кДж)



2
5

З ПРОВАНСЬКИМИ 
ТРАВАМИ №5

Склад:  свинина напівжирна 45%,  
свинина нежирна 25%,  яловичина 
першого сорту 20%, яловичина 
вищого сорту 10%, сіль, мед 
натуральний, трави прованські, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 329 ккал (1375кДж)

ГУЛІВЕР 
№2

Склад:  свинина напівжирна 65%,  
яловичина вищого сорту 20%, свинина 
нежирна 15%,  сіль, мед натуральний,  
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений,перець духмяний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
286 ккал (1195кДж)

1
ЕЛІТНІ 
№1

Склад:  яловичина першого сорту 
35%, шпик боковий 30%, свинина 
нежирна 25%,  яловичина вищого 
сорту 10%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений,кардамон мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 299 ккал (1250кДж)

СОСИСКИ 

СОСИСКИ &
САРДЕЛЬКИ



2
5

З ПРОВАНСЬКИМИ 
ТРАВАМИ №5

Склад:  свинина напівжирна 45%,  
свинина нежирна 25%,  яловичина 
першого сорту 20%, яловичина 
вищого сорту 10%, сіль, мед 
натуральний, трави прованські, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 329 ккал (1375кДж)

ГУЛІВЕР 
№2

Склад:  свинина напівжирна 65%,  
яловичина вищого сорту 20%, свинина 
нежирна 15%,  сіль, мед натуральний,  
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений,перець духмяний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
286 ккал (1195кДж)

1
ЕЛІТНІ 
№1

Склад:  яловичина першого сорту 
35%, шпик боковий 30%, свинина 
нежирна 25%,  яловичина вищого 
сорту 10%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений,кардамон мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 299 ккал (1250кДж)

СОСИСКИ 

СОСИСКИ &
САРДЕЛЬКИ



СОСИСКИ 

1
АЛЬПІЙСЬКІ 
№9
Склад:  яловичина вищого сорту 
70%, шпик боковий 30%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, мускатний 
горіх мелений,перець духмяний 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 327 ккал (1367кДж)
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ПРОВАНС 
№8

ЄВРЕЙСЬКІ 
№7
Склад:  яловичина першого сорту 60%, 
яловичина вищого сорту 20%, 
вершкове масло 10%, жир-сирець 
яловичий 10%,  сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений,  коріандр  мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
267 ккал (1116 кДж)

СОСИСКИ

Склад:  свинина напівжирна 35%, 
яловичина першого сорту 35%,  
яловичина вищого сорту 20%, сир 
плавлений  10%,  сіль, мед 
натуральний,  натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, кардамон 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 273 ккал (1141кДж)

 КАРАПУЗ

Склад: свинина напівжирна 60% , 
яловичина вищого гатунку 40%, 
сіль, глюкоза, аскорбінова кислота 
(Е300), екстракти прянощів 
натуральних на масляній основі: 
паприка мелена, мускатний горіх 
мелений, перець чорний мелений, 
перець духмяний мелений;суміш 
нітритно-посолочна "Салтекс 
Хам".

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 318 ккал (1331 кДж)



СОСИСКИ 

1
АЛЬПІЙСЬКІ 
№9
Склад:  яловичина вищого сорту 
70%, шпик боковий 30%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, мускатний 
горіх мелений,перець духмяний 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 327 ккал (1367кДж)

8

7
ПРОВАНС 
№8

ЄВРЕЙСЬКІ 
№7
Склад:  яловичина першого сорту 60%, 
яловичина вищого сорту 20%, 
вершкове масло 10%, жир-сирець 
яловичий 10%,  сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний 
мелений,  коріандр  мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
267 ккал (1116 кДж)

СОСИСКИ

Склад:  свинина напівжирна 35%, 
яловичина першого сорту 35%,  
яловичина вищого сорту 20%, сир 
плавлений  10%,  сіль, мед 
натуральний,  натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, кардамон 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 273 ккал (1141кДж)

 КАРАПУЗ

Склад: свинина напівжирна 60% , 
яловичина вищого гатунку 40%, 
сіль, глюкоза, аскорбінова кислота 
(Е300), екстракти прянощів 
натуральних на масляній основі: 
паприка мелена, мускатний горіх 
мелений, перець чорний мелений, 
перець духмяний мелений;суміш 
нітритно-посолочна "Салтекс 
Хам".

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй 
вологостi 75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0 
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 318 ккал (1331 кДж)



КИЇВСЬКІ
склад: мясо котлетне зі свинини, хліб 
пшеничний, шпик, сухарі паніровачні, 
цибуля, сіль, перець чорний мелений, вода. 
Без ГМО. Термін та умови зберігання: 
при температурі не вищої ніж -18 °С - 60 
діб. Харчова та енергетична цінність 
100г продукту: білки, г, не менше-8,0; 
жири, г, не більше-25,0; 293ккал 

ДОМАШНІ
склад: мясо котлетне зі яловичини, 
свинина жирна, хліб пшеничний,сухарі 
паніровачні, цибуля, меланж, сіль, перець 
чорний мелений, вода. Без ГМО. Термін 
та умови зберігання: при температурі не 
вищої ніж -18 °С - 60 діб. Харчова та 
енергетична цінність 100г продукту: 
білки, г, не менше-10,0; жири, г, не більше-
23,0; 283ккал 

ШКІЛЬНІ
склад: мясо котлетне зі яловичини, мясо 
котлетне зі свинини, хліб пшеничний, 
сухарі паніровачні, цибуля, меланж,сіль, 
перець духмяний мелений, молоко 
пастеризоване, вода. Без ГМО. Термін та 
умови зберігання: при температурі не 
вищої ніж -18 °С - 60 діб. Харчова та 
енергетична цінність 100г продукту: 
білки, г, не менше -12,0; жири, г,   не 
більше -17,0; 233ккал 

СЕЛЯНСЬКІ
склад: свинина односортна, хліб пшеничний, сухарі 
паніровачні, цибуля, меланж, сіль, перець чорний 
мелений, вода. Без ГМО. Термін та умови 
зберігання: при температурі не вищої ніж -18 °С - 
60 діб. Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше -10,0; жири, г,  не 
більше - 25,0; 301ккал

КОТЛЕТИ НАПІВФАБРИКАТИ

САРДЕЛЬКИ

1

2
3

КЛАСІК №1
Склад: яловичина першого сорту 35%, 
яловичина вищого сорту25%, жир-сирець 
яловичий 20%, свинина напівжирна 10%, сир 
плавлений 10%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі:перець чорний мелений, 
перець духмяний мелений, мускатний горіх 
мелений;аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй вологостi 
75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г продукту:        
318 ккал (1329кДж)

ГРАНТ №2

Склад: яловичина вищого сорту 50%, свинина 
напівжирна 50%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний мелений, 
куркума, перець духмяний мелений, мускатний 
горіх мелений; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй вологостi 
75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г продукту:         
309 ккал (1292 кДж)

БІБІОНЕ №3

Склад:  свинина напівжирна 55%, яловичина 
вищого сорту 20%, яловичина першого сорту 
15%, сир плавлений 10%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: перець 
чорний мелений,перець духмяний мелений, 
мускатний горіх мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй вологостi 
75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г продукту:          
304 ккал (1271кДж)



КИЇВСЬКІ
склад: мясо котлетне зі свинини, хліб 
пшеничний, шпик, сухарі паніровачні, 
цибуля, сіль, перець чорний мелений, вода. 
Без ГМО. Термін та умови зберігання: 
при температурі не вищої ніж -18 °С - 60 
діб. Харчова та енергетична цінність 
100г продукту: білки, г, не менше-8,0; 
жири, г, не більше-25,0; 293ккал 

ДОМАШНІ
склад: мясо котлетне зі яловичини, 
свинина жирна, хліб пшеничний,сухарі 
паніровачні, цибуля, меланж, сіль, перець 
чорний мелений, вода. Без ГМО. Термін 
та умови зберігання: при температурі не 
вищої ніж -18 °С - 60 діб. Харчова та 
енергетична цінність 100г продукту: 
білки, г, не менше-10,0; жири, г, не більше-
23,0; 283ккал 

ШКІЛЬНІ
склад: мясо котлетне зі яловичини, мясо 
котлетне зі свинини, хліб пшеничний, 
сухарі паніровачні, цибуля, меланж,сіль, 
перець духмяний мелений, молоко 
пастеризоване, вода. Без ГМО. Термін та 
умови зберігання: при температурі не 
вищої ніж -18 °С - 60 діб. Харчова та 
енергетична цінність 100г продукту: 
білки, г, не менше -12,0; жири, г,   не 
більше -17,0; 233ккал 

СЕЛЯНСЬКІ
склад: свинина односортна, хліб пшеничний, сухарі 
паніровачні, цибуля, меланж, сіль, перець чорний 
мелений, вода. Без ГМО. Термін та умови 
зберігання: при температурі не вищої ніж -18 °С - 
60 діб. Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше -10,0; жири, г,  не 
більше - 25,0; 301ккал

КОТЛЕТИ НАПІВФАБРИКАТИ

САРДЕЛЬКИ

1

2
3

КЛАСІК №1
Склад: яловичина першого сорту 35%, 
яловичина вищого сорту25%, жир-сирець 
яловичий 20%, свинина напівжирна 10%, сир 
плавлений 10%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі:перець чорний мелений, 
перець духмяний мелений, мускатний горіх 
мелений;аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй вологостi 
75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г продукту:        
318 ккал (1329кДж)

ГРАНТ №2

Склад: яловичина вищого сорту 50%, свинина 
напівжирна 50%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець чорний мелений, 
куркума, перець духмяний мелений, мускатний 
горіх мелений; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй вологостi 
75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0
жири, г, не більше - 30,0

Енергетична цінність 100г продукту:         
309 ккал (1292 кДж)

БІБІОНЕ №3

Склад:  свинина напівжирна 55%, яловичина 
вищого сорту 20%, яловичина першого сорту 
15%, сир плавлений 10%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: перець 
чорний мелений,перець духмяний мелений, 
мускатний горіх мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам"

Термін та умови зберігання:
При t вiд 0°С до 6°С та вiдноснiй вологостi 
75%-78% - 12 дiб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г продукту:          
304 ккал (1271кДж)



МОРТАДЕЛЛИ,
ШИНКИ ТА ВАРЕНI

КОВБАСИ

1

3
МОРТАДЕЛЛА 
БАВАРСЬКА №3

4
МОРТАДЕЛЛА 
НЕАПОЛІТАНСЬКА 
№4

МОРТАДЕЛЛА 
ВIЧЕНЦА №1

МОРТАДЕЛЛИ, ШИНКИ ТА ВАРЕНI КОВБАСИ ТА ШИНКИ

Склад:  свинина напівжирна 45%, 
яловичина першого сорту 35%, 
яловичина вищого сорту 20%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
коріандр мелений, перець чорний 
мелений ; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
-при t от 0°С до 6 °С : порційна нарізка –       
8 діб, сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0,                                    
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
322 ккал (1346 кДж)

Склад:  свинина нежирна 45%, яловичина 
вищого сорту 25%, шпик боковий 25%, сир 
плавлений 5%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець білий мелений, 
перець чорний мелений, мускатний горіх 
мелений; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
-при t от 0°С до 6 °С : порційна нарізка –       
8 діб, сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0,                                    
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г продукту:       
320 ккал (1338 кДж).

Склад:  свинина нежирна 100%, сіль, 
фісташки очищені подрібнені, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний горошок ; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
-при t от 0°С до 6 °С : порційна нарізка –       
8 діб, сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0,                         
жири, г, не більше - 20,0

Енергетична цінність 100г продукту:       
242 ккал (1012 кДж).



МОРТАДЕЛЛИ,
ШИНКИ ТА ВАРЕНI

КОВБАСИ

1

3
МОРТАДЕЛЛА 
БАВАРСЬКА №3

4
МОРТАДЕЛЛА 
НЕАПОЛІТАНСЬКА 
№4

МОРТАДЕЛЛА 
ВIЧЕНЦА №1

МОРТАДЕЛЛИ, ШИНКИ ТА ВАРЕНI КОВБАСИ ТА ШИНКИ

Склад:  свинина напівжирна 45%, 
яловичина першого сорту 35%, 
яловичина вищого сорту 20%, сіль, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
коріандр мелений, перець чорний 
мелений ; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
-при t от 0°С до 6 °С : порційна нарізка –       
8 діб, сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0,                                    
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г продукту: 
322 ккал (1346 кДж)

Склад:  свинина нежирна 45%, яловичина 
вищого сорту 25%, шпик боковий 25%, сир 
плавлений 5%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець білий мелений, 
перець чорний мелений, мускатний горіх 
мелений; аскорбінова кислота (Е300), 
cуміш нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
-при t от 0°С до 6 °С : порційна нарізка –       
8 діб, сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0,                                    
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г продукту:       
320 ккал (1338 кДж).

Склад:  свинина нежирна 100%, сіль, 
фісташки очищені подрібнені, мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний горошок ; аскорбінова 
кислота (Е300), cуміш нітрітно-
посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
-при t от 0°С до 6 °С : порційна нарізка –       
8 діб, сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0,                         
жири, г, не більше - 20,0

Енергетична цінність 100г продукту:       
242 ккал (1012 кДж).



5

4
ВАРЕНА КОВБАСА 
КІНДЕР №5

ВАРЕНА КОВБАСА
ЛІОНСЬКА №4

МОРТАДЕЛЛИ, ШИНКИ ТА ВАРЕНI КОВБАСИ ТА ШИНКИ

Склад: шпік боковий 30% свинина 
напівжирна 25%, яловичина вищого 
гатунку 20%, свинина нежирна 15%,  
яловичина І гатунку 10%, сіль,  мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець духмяний мелений, перець 
чорний мелений, мускатний горіх 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), суміш нітритно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
при t от 0°С до 6 °С  – 15 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 288 ккал (1205 кДж)

Склад:  Склад: свинина напівжирна 80%, 
яловичина вищого гатунку 20%, , сіль, 
мед натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, мускатний горіх 
мелений, перець духмяний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітритно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
при t от 0°С до 6 °С  – 15 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г продукту: 327 
ккал (1367 кДж)

5
Склад:  свинина нежирна 40%, 
яловичина вищого сорту 15%, шпик 
хребтовий 15%, шпик боковий 10%, 
сир плавлений 10%, фісташки 
очищені 10%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець білий 
мелений, мускатний горіх мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
-при t от 0°С до 6 °С :
порційна нарізка – 8 діб
 сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 211 ккал (882 кДж)

МОРТАДЕЛЛА 
КЛАСIК №5

МОРТАДЕЛЛИ, ШИНКИ ТА ВАРЕНI КОВБАСИ ТА ШИНКИ

2
КОВБАСА 
ЗАПЕЧЕНА ДО 
ПИВА ВАРВАР №2

Склад:  свинина нежирна 50%, 
яловичина вищого сорту 50%, сіль, мед 
натуральний, коньяк, натуральні 
прянощі: перець чорний горошок;  
аскорбінова кислота (Е300), сумiш 
нітритно-посолочна «Салтекс Хам»

Термін та умови зберігання:
- при t от 0°С до 6 °С :
порційна нарізка – 8 діб
сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0
жири, г, не більше - 20,0

Енергетична цінність 
100г продукту: 236 ккал (986 кДж)



5

4
ВАРЕНА КОВБАСА 
КІНДЕР №5

ВАРЕНА КОВБАСА
ЛІОНСЬКА №4

МОРТАДЕЛЛИ, ШИНКИ ТА ВАРЕНI КОВБАСИ ТА ШИНКИ

Склад: шпік боковий 30% свинина 
напівжирна 25%, яловичина вищого 
гатунку 20%, свинина нежирна 15%,  
яловичина І гатунку 10%, сіль,  мед 
натуральний, натуральні прянощі: 
перець духмяний мелений, перець 
чорний мелений, мускатний горіх 
мелений; аскорбінова кислота 
(Е300), суміш нітритно-посолочна 
"Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
при t от 0°С до 6 °С  – 15 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 288 ккал (1205 кДж)

Склад:  Склад: свинина напівжирна 80%, 
яловичина вищого гатунку 20%, , сіль, 
мед натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений, мускатний горіх 
мелений, перець духмяний мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), суміш 
нітритно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
при t от 0°С до 6 °С  – 15 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 10,0
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г продукту: 327 
ккал (1367 кДж)

5
Склад:  свинина нежирна 40%, 
яловичина вищого сорту 15%, шпик 
хребтовий 15%, шпик боковий 10%, 
сир плавлений 10%, фісташки 
очищені 10%, сіль, мед натуральний, 
натуральні прянощі: перець білий 
мелений, мускатний горіх мелений; 
аскорбінова кислота (Е300), cуміш 
нітрітно-посолочна "Салтекс Хам"

Термін та умови зберігання:
-при t от 0°С до 6 °С :
порційна нарізка – 8 діб
 сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0
жири, г, не більше - 32,0

Енергетична цінність 100г 
продукту: 211 ккал (882 кДж)

МОРТАДЕЛЛА 
КЛАСIК №5

МОРТАДЕЛЛИ, ШИНКИ ТА ВАРЕНI КОВБАСИ ТА ШИНКИ

2
КОВБАСА 
ЗАПЕЧЕНА ДО 
ПИВА ВАРВАР №2

Склад:  свинина нежирна 50%, 
яловичина вищого сорту 50%, сіль, мед 
натуральний, коньяк, натуральні 
прянощі: перець чорний горошок;  
аскорбінова кислота (Е300), сумiш 
нітритно-посолочна «Салтекс Хам»

Термін та умови зберігання:
- при t от 0°С до 6 °С :
порційна нарізка – 8 діб
сервірувальна нарізка – 6 діб

Харчова цінність 100 г продукту:
білки, г, не менше - 12,0
жири, г, не більше - 20,0

Енергетична цінність 
100г продукту: 236 ккал (986 кДж)



ДЕЛІКАТЕСНІ 
ПРОДУКТИ ІЗ СВИНИНИ

КОРЕЙКА 
СИРОКОПЧЕНА

Склад: спина частина свинини, сіль, перець 
духмяний ,суміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам" . Без ГМО. Без ГМО. Термін та умови 
зберігання: при температурі від 0°С до +6°С -
20 діб. Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше-10,0; жири, г,     
не більше-47,0; 452 ккал (1892 кДж). 

Склад:  мякоть шийной частини свина 100%,  
сіль, мед натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений,часник очіщений 
подрібнений ;суміш нітритно-посолочна 
"Салтекс Хам". Без ГМО. Термін та умови 
зберігання: при температурі від 0°С до +6°С -
10 діб. Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше-12,0; жири, г,         
не більше-35,0; 380 ккал (1590кДж).

ГРУДИНКА БЕКОННА 
СИРОКОПЧЕНА

Склад: грудинка свина, сіль, перець чорний 
,суміш нітрітно-посолочна "Салтекс Хам" . Без 
ГМО. Без ГМО. Термін та умови зберігання: 
при температурі від 0°С до +6°С -20 діб. 
Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше-9,0; жири, г,        
не більше-55,0; 480 ккал (2009 кДж).

ДЕЛІКАТЕСНІ ПРОДУКТИ ІЗ СВИНИНИ

ГРУДИНКА 
ПО-ДОМАШНЬОМУ 
КОПЧЕНА-ЗАПЕЧЕНА
Склад:  грудинку свину 100%, сіль, натуральна 
декоративна суміш: часник , перець чорний 
мелений, петрушка подріблена, паприка 
мелена; суміш нітритно-посолочна "Салтекс 
Хам". Без ГМО. Термін та умови зберігання: 
при температурі від 0°С до +6°С -15 діб. 
Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше-10,0; жири, г,      
не більше-55,0; 585 ккал (2448кДж).

ШИЙКА 
СИРОКОПЧЕНА



ДЕЛІКАТЕСНІ 
ПРОДУКТИ ІЗ СВИНИНИ

КОРЕЙКА 
СИРОКОПЧЕНА

Склад: спина частина свинини, сіль, перець 
духмяний ,суміш нітрітно-посолочна "Салтекс 
Хам" . Без ГМО. Без ГМО. Термін та умови 
зберігання: при температурі від 0°С до +6°С -
20 діб. Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше-10,0; жири, г,     
не більше-47,0; 452 ккал (1892 кДж). 

Склад:  мякоть шийной частини свина 100%,  
сіль, мед натуральний, натуральні прянощі: 
перець чорний мелений,часник очіщений 
подрібнений ;суміш нітритно-посолочна 
"Салтекс Хам". Без ГМО. Термін та умови 
зберігання: при температурі від 0°С до +6°С -
10 діб. Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше-12,0; жири, г,         
не більше-35,0; 380 ккал (1590кДж).

ГРУДИНКА БЕКОННА 
СИРОКОПЧЕНА

Склад: грудинка свина, сіль, перець чорний 
,суміш нітрітно-посолочна "Салтекс Хам" . Без 
ГМО. Без ГМО. Термін та умови зберігання: 
при температурі від 0°С до +6°С -20 діб. 
Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше-9,0; жири, г,        
не більше-55,0; 480 ккал (2009 кДж).

ДЕЛІКАТЕСНІ ПРОДУКТИ ІЗ СВИНИНИ

ГРУДИНКА 
ПО-ДОМАШНЬОМУ 
КОПЧЕНА-ЗАПЕЧЕНА
Склад:  грудинку свину 100%, сіль, натуральна 
декоративна суміш: часник , перець чорний 
мелений, петрушка подріблена, паприка 
мелена; суміш нітритно-посолочна "Салтекс 
Хам". Без ГМО. Термін та умови зберігання: 
при температурі від 0°С до +6°С -15 діб. 
Харчова та енергетична цінність 100г 
продукту: білки, г, не менше-10,0; жири, г,      
не більше-55,0; 585 ккал (2448кДж).

ШИЙКА 
СИРОКОПЧЕНА



61032, Україна, Харків, селище Плиткове, 13 • тел/факс: (057)779-24-34 
е-mail: companymuskat.ua@gmail.com • www.salsus.com.ua

ф і р м о в і м а г а з и н и “ S a l s u s М a r k e t ” в Х а р к о в і

ТЦ  "СУМСЬКИЙ 
РИНОК"

ТОВ "КІННИЙ 
РИНОК"

ТМ "ПАВЛОВЕ 
ПОЛЕ"

ТЦ "CЕВЕРНЫЙ"
(пiвнiчний)

П А Р Т Н Е Р И 
Т О Р Г О В О Ї 

М А Р К И 
« S A L S U S »

КП "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 
РИНОК"

 03150, м. Київ, вул.Горького 
(Антоновича), 115

ТЦ «NOVUS»
02000, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7

РИНОК "СТОЛИЧНИЙ"
Софіївська Борщагівка (Київська обл.), 

Велика Кільцева, 110а

viviretail.ua@gmail.com 
/073/ 71 97 000 • /044/ 531 54 

ГАСТРО-ПАБ «EDBURG МARKET»
Дніпро, вул. Челюскіна, 12

«EDBURG МARKET»
Дніпро, вул. Байкальска, 22

ТЦ «НОВИЙ НАГОРНИЙ РИНОК»
Дніпро, вул. Дмитра Донського, 2-а 

(колишня Жовтнева площа)

ТЦ «КАРАВАН»
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17

/068/ 111 0333 

www.vivi-retail.com edburgmarket.com

ТРЦ "ФРАНЦУЗСКИЙ 
БУЛЬВАР"

ТРЦ "КАРАВАН" 
ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, 7


