
Хот-Дог "АвстрійськийXL"  

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,200-4.5% 

Склад продукту: ковбаски 39% (м'ясна сировина (філе куряче, жир-си-

рець яловичий), вода питна, сіль кухонна, стабілізатори Е450, Е451, 

Е452, суміш комплексна функціональна (емульгатор Е471, згущувачі 

Е410, Е415), цукор, імбир, аромат (гідролізат рослинного білка, дек-

строза, дріжджовий екстракт, екстракт спеції: любисток), перець чор-

ний, часник сушений в пластівцях, антиоксидант Е316, суміш прянощів 

(петрушка сушена, цибуля сушена)), булочка для хот-дога 38%  (боро-

шно пшеничне, вода питна, олія соняшникова, борошно житнє сіяне, 

дріжджі хлібопекарські пресовані, цукор, поліпшувач хлібопекарський 

(пшеничне борошно, глюкоза, соєве борошно, пшеничне борошно соло-

дове, антиоксидант аскорбінова кислота, сіль кухонна), майонезний соус 

8% (вода питна, олія соняшникова рафінована дезодорована, загущувачі 

(крохмаль кукурудзяний модифікований, ксантанова камідь), цукор бі-

лий, сіль  кухонна харчова, регулятор кислотності (оцтова кислота льо-

дяна, молочна кислота), порошок яєчного жовтка, емульгатор - крох-

маль модифікований кукурудзяний, ароматизатор гірчичний, ароматиза-

тор делікатесний, антиоксидант - кальцію динатрію ЕДТА, барвник син-

тетичний β-каротин), кетчуп 8% (вода питна, цукор білий, паста тома-

тна, пюре яблучне, загущувач крохмаль модифікований кукурудзяний, 

сіль кухонна, пюре манго, карамелізований цукровий сироп, регулятор 

кислотності кислота оцтова харчова, ароматизатор "Дим", консервант 

сорбат калію, перець чилі, імбир, перець чорний), гірчиця 4%  (вода пи-

тна, цукор білий, порошок гірчичний, олія соняшникова рафінована де-

зодорована, сіль кухонна, регулятор кислотності: кислота оцтова хар-

чова, мед натуральний, куркума, ароматизатор "Мед", стабілізатор "ка-

мідь ксантанова, кориця). Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соє-

вий білок. Може містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, молочні 

продукти, кунжут 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 17г, з них наси-

чені 0,04г; вуглеводи – 25г, цукри- 2,4г; білки – 9г; сіль – 1,3г.  Енер-

гетична цінність (калорійність) 100г продукту: 286 ккал/1195 кДж 

 

Хот-Дог "Гриль BBQ" 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,180-4.5% 

Склад продукту: булочка для хот-дога 43% (борошно пшеничне, вода 

питна, олія соняшникова, борошно житнє сіяне, дріжджі хлібопекарські 

пресовані, цукор, поліпшувач хлібопекарський (пшеничне борошно, 

глюкоза, соєве борошно, пшеничне борошно солодове, антиоксидант ас-

корбінова кислота, сіль кухонна), ковбаски 34% (м'ясо (свинина знежи-

лована напівжирна, м'ясо куряче обвалене, вода питна, сіль кухонна хар-

чова, суміш спецій часник, перець чорний, перець чилі), суміш трав ( па-

прика, петрушка, кмин, душиця, базилік), глюкоза, підсилювач смаку та 

аромату Е621, часник свіжий, стабілізатор Е451, цукор, емульгатор 

(Е471, Е415), фіксатор кольору Е250)), кетчуп 11% (вода питна, цукор 

білий, паста томатна, пюре яблучне, загущувач крохмаль модифікова-

ний кукурудзяний, сіль кухонна, пюре манго, карамелізований цукровий 

сироп, регулятор кислотності кислота оцтова харчова, ароматизатор 

"Дим", консервант сорбат калію, перець чилі, імбир, перець чорний),  

майонезний соус 8% (вода питна, олія соняшникова рафінована дезодо-

рована , загущувачі (крохмаль кукурудзяний модифікований, ксанта-

нова камідь), цукор білий, сіль  кухонна харчова, регулятор кислотності 

(оцтова кислота льодяна, молочна кислота), порошок яєчного жовтка, 

емульгатор - крохмаль модифікований кукурудзяний, ароматизатор гір-

чичний, ароматизатор делікатесний, антиоксидант - кальцію динатрію 

ЕДТА, барвник синтетичний β-каротин), гірчиця 4%  (вода питна, цукор 

білий, порошок гірчичний, олія соняшникова рафінована дезодорована, 

сіль кухонна, регулятор кислотності: кислота оцтова харчова, мед нату-

ральний, куркума, ароматизатор "Мед", стабілізатор камідь ксантанова, 

кориця).  

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок. Може містити 

сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, молочні продукти, кунжут 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 17г, з них наси-

чені 0,04г; вуглеводи – 27г, цукри- 2,9г; білки – 8г; сіль – 1,8г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 295 ккал/1233 

кДж 



Хот-Дог "Баварський" з пшен. бул. 
Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  
Маса нетто, кг: 0,140-4.5% 

Склад продукту: ковбаски 45% (м'ясна сировина (яловичина знежило-

вана, свинина знежилована напівжирна, сало бокове, філе куряче), вода 

питна, сіль кухонна, стабілізатори: Е450, Е451, Е452, цукор, кардамон, 

суміш комплексна функціональна (мальтодекстрин, антиоксидант Е316, 

білковий гідролізат, екстракти спецій, ароматизатор, ідентичний натура-

льному), антиоксидант Е316, екстракт перцю чорного, стабілізатор ко-

льору Е250), булочка для хот-дога 39% (борошно пшеничне в/г, вода пи-

тна, цукор, олія соняшникова рафінована дезодорована, дріжджі хлібо-

пекарські пресовані, сіль кухонна, хлібопекарський поліпшувач), кетчуп 

7% (вода питна, цукор білий, паста томатна, пюре яблучне, загущувач 

крохмаль модифікований кукурудзяний, сіль кухонна, пюре манго, кара-

мелізований цукровий сироп, регулятор кислотності кислота оцтова хар-

чова, ароматизатор "Дим", консервант сорбат калію, перець чилі, імбир, 

перець чорний),  майонезний соус 7% (вода питна, олія соняшникова ра-

фінована дезодорована, загущувачі (крохмаль кукурудзяний модифіко-

ваний, ксантанова камідь), цукор білий, сіль  кухонна харчова, регуля-

тор кислотності (оцтова кислота льодяна, молочна кислота), порошок 

яєчного жовтка, емульгатор - крохмаль модифікований кукурудзяний, 

ароматизатор гірчичний, ароматизатор делікатесний, антиоксидант - ка-

льцію динатрію ЕДТА, барвник синтетичний β-каротин), гірчиця 3%  

(вода питна, цукор білий, порошок гірчичний, олія соняшникова рафіно-

вана дезодорована, сіль кухонна, регулятор кислотності: кислота оцтова 

харчова, мед натуральний, куркума, ароматизатор "Мед", стабілізатор 

камідь ксантанова, кориця). Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, со-

євий білок. Може містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, молочні 

продукти, кунжут 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –15,4г, з них наси-

чені – 0,04г; вуглеводи – 21,9г, цукри- 2 г; білки – 9,2г; сіль – 0,2г.  

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 263 ккал/1102 

кДж 

 

 

 

Хот-Дог "Баварський" з житн. бул. 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,140-4.5% 

Склад продукту: ковбаски 45% (м'ясна сировина (яловичина знежило-

вана, свинина знежилована напівжирна, сало бокове, філе куряче), вода 

питна, сіль кухонна, стабілізатори: Е450, Е451, Е452, цукор, кардамон, 

суміш комплексна функціональна (мальтодекстрин, антиоксидант Е316, 

білковий гідролізат, екстракти спецій, ароматизатор, ідентичний натура-

льному), антиоксидант Е316, екстракт перцю чорного, стабілізатор ко-

льору Е250), булочка для хот-дога 39% (борошно пшеничне в/г, вода пи-

тна, олія соняшникова рафінована, борошно житнє сіяне, цукор білий, 

дріжджі хлібопекарські пресовані, поліпшувач хлібопекарський (пшени-

чне борошно, глюкоза, соєве борошно, пшеничне борошно солодове, ан-

тиоксидант аскорбінова кислота), солод обсмажений з ячмінного боро-

шна, сіль кухонна), кетчуп 7% (вода питна, цукор білий, паста томатна, 

пюре яблучне, загущувач крохмаль модифікований кукурудзяний, сіль 

кухонна, пюре манго, карамелізований цукровий сироп, регулятор кис-

лотності кислота оцтова харчова, ароматизатор "Дим", консервант сор-

бат калію, перець чилі, імбир, перець чорний),  майонезний соус 7% 

(вода питна, олія соняшникова рафінована дезодорована, загущувачі 

(крохмаль кукурудзяний модифікований, ксантанова камідь), цукор бі-

лий, сіль  кухонна харчова, регулятор кислотності (оцтова кислота льо-

дяна, молочна кислота), порошок яєчного жовтка, емульгатор - крох-

маль модифікований кукурудзяний, ароматизатор гірчичний, ароматиза-

тор делікатесний, антиоксидант - кальцію динатрію ЕДТА, барвник син-

тетичний β-каротин), гірчиця 3%  (вода питна, цукор білий, порошок гі-

рчичний, олія соняшникова рафінована дезодорована, сіль кухонна, ре-

гулятор кислотності: кислота оцтова харчова, мед натуральний, кур-

кума, ароматизатор "Мед", стабілізатор камідь ксантанова, кориця).  

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок. Може містити 

сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, молочні продукти, кунжут 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –15г, з них наси-

чені – 0,04г; вуглеводи – 23г, цукри- 2 г; білки – 9г; сіль – 0,2г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 263 ккал/1099 

кДж 



Хот-Дог "Класичний Французький" з пшен. бул. 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,140-4.5% 

Склад продукту: сосиска 45% (м’ясо (куряче обвалене, яловичина зне-

жилована другого сорту), м’ясо куряче механічного обвалювання, сало 

бокове свиняче, емульсія з жилки яловичої, жир-сирець яловичий, вода 

питна, крохмаль картопляний, сироватка суха, сіль кухонна харчова, со-

євий білок, добавка харчова функціональна (глюкоза, фосфати харчові, 

підсилювач смаку та аромату Е621, спеції(мускатний горіх, перець чор-

ний, перець чилі, кардамон)), гідролізований білок, натуральний аромат 

яловичини , білковий фермент, цукор, фіксатор кольору Е250), булочка 

для хот-дога 39% (борошно пшеничне в/г, вода питна, цукор, олія соня-

шникова рафінована дезодорована, дріжджі хлібопекарські пресовані, 

сіль кухонна, хлібопекарський поліпшувач), кетчуп 7% (вода питна, цу-

кор білий, паста томатна, пюре яблучне, загущувач крохмаль модифіко-

ваний кукурудзяний, сіль кухонна, пюре манго, карамелізований цукро-

вий сироп, регулятор кислотності кислота оцтова харчова, ароматизатор 

"Дим", консервант сорбат калію, перець чилі, імбир, перець чорний),  

майонезний соус 7% (вода питна, олія соняшникова рафінована дезодо-

рована, загущувачі (крохмаль кукурудзяний модифікований, ксантанова 

камідь), цукор білий, сіль  кухонна харчова, регулятор кислотності (оц-

това кислота льодяна, молочна кислота), порошок яєчного жовтка, ему-

льгатор - крохмаль модифікований кукурудзяний, ароматизатор гірчич-

ний, ароматизатор делікатесний, антиоксидант - кальцію динатрію 

ЕДТА, барвник синтетичний β-каротин), гірчиця 3%  (вода питна, цукор 

білий, порошок гірчичний, олія соняшникова рафінована дезодорована, 

сіль кухонна, регулятор кислотності: кислота оцтова харчова, мед нату-

ральний, куркума, ароматизатор "Мед", стабілізатор камідь ксантанова, 

кориця).  

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок. Може містити 

сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, молочні продукти, кунжут 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –17,7г, з них наси-

чені – 0,04г; вуглеводи – 24,4г, цукри- 2 г; білки – 7,8г; сіль – 1,3г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 288 ккал/1206 

кДж 

Хот-Дог "Класичний Французький" з житн. бул. 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,140-4.5% 

Склад продукту: сосиска 45% (м’ясо (куряче обвалене, яловичина зне-

жилована), м’ясо куряче механічного обвалювання, сало бокове сви-

няче, емульсія з жилки яловичої, жир-сирець яловичий, вода питна, кро-

хмаль картопляний, сироватка суха, сіль кухонна харчова, соєвий білок, 

добавка харчова функціональна (глюкоза, фосфати харчові, підсилювач 

смаку та аромату Е621, спеції (мускатний горіх, перець чорний, перець 

чилі, кардамон)), гідролізований білок, натуральний аромат яловичини, 

білковий фермент, цукор, фіксатор кольору Е250), булочка 39% (боро-

шно пшеничне в/г, вода питна, олія соняшникова рафінована, борошно 

житнє, цукор білий, дріжджі хлібопекарські пресовані, поліпшувач хлі-

бопекарський (пшеничне борошно, глюкоза, соєве борошно, пшеничне 

борошно солодове, антиоксидант аскорбінова кислота), солод обсмаже-

ний з ячмінного борошна, сіль кухонна), кетчуп 7% (вода питна, цукор 

білий, паста томатна, пюре яблучне, загущувач крохмаль модифікова-

ний кукурудзяний, сіль кухонна, пюре манго, карамелізований цукровий 

сироп, регулятор кислотності Е260, ароматизатор "Дим", консервант 

Е202, перець чилі, імбир, перець чорний), майонезний соус 7% (вода пи-

тна, олія соняшникова рафінована дезодорована, загущувачі (крохмаль 

кукурудзяний модифікований, Е415), цукор білий, сіль  кухонна, регуля-

тор кислотності (Е202, молочна кислота), порошок яєчного жовтка, ему-

льгатор - крохмаль модифікований кукурудзяний, ароматизатор гірчич-

ний, ароматизатор делікатесний, антиоксидант - кальцію динатрію 

ЕДТА, барвник синтетичний β-каротин), гірчиця 3%  (вода питна, цукор 

білий, порошок гірчичний, олія соняшникова рафінована дезодорована, 

сіль кухонна, регулятор кислотності:Е260, мед натуральний, куркума, 

ароматизатор "Мед", стабілізатор Е415, кориця).  

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок. Може містити 

сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, молочні продукти, кунжут 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –15,3г, з них наси-

чені – 0,02г; вуглеводи – 27г, цукри- 0,7г; білки – 8,4г; сіль – 0,9г. 

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 279 ккал/1167 

кДж 



Хот-Дог "Техаський» з сосискою 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,160 кг-4.5% 

Склад продукту: сосиска 40% (сировина м'ясна (свинина знежилована 

напівжирна і жирна, м'ясо куряче), вода питна, м'ясо куряче механіч-

ного обвалювання, стабілізатор білковий із шкури свинячої, білок соє-

вий, крохмаль картопляний, сіль кухонна, пшенична клітковина, харчові 

композиції (мальтодекстрин, декстроза, стабілізатори Е451, Е450, транс-

глютаміназа, загущувачі Е407, Е415, желюючий агент Е508), (стабіліза-

тор Е451, підсилювач смаку Е621, спеція - перець чорний, декстроза, ан-

тиоксиданти: Е316, Е300, екстракти натуральних спецій: перець чорний, 

мускатний горіх), (загущувач Е401, бобова клітковина, комплексоутво-

рювач Е516, тваринний білок, стабілізатор Е450), (сіль кухонна, підси-

лювач смаку Е621, ароматизатор яловичини), (консерванти: Е262, Е211, 

сіль кухонна, регулятор кислотності Е330), альбумін сироватки крові, 

стабілізатор кольору Е250), булочка 34% (борошно пшеничне, вода пи-

тна, маргарин столовий молочний (жир рослинний частково гідрогенізо-

ваний рафінований дезодорований, олія пальмова та її фракції та олія 

соняшникова рафіновані дезодоровані, вода, сіль кухонна, емульгатор 

лецитин соєвий, молоко коров'яче питне, консервант кислота сорбінова, 

регулятор кислотності кислота лимонна, ароматизатор "Масло", натура-

льний барвник бета-каротин), цукор, дріжджі хлібопекарські пресовані, 

поліпшувач хлібопекарський (пшеничне борошно, глюкоза, соєве боро-

шно, пшеничне солодове борошно, антиоксидант аскорбінова кислота), 

сіль кухонна), закуска огіркова 7% (огірки солоні, вода питна, цукор, 

цибуля, олія соняшникова рафінована дезодорована, насіння гірчиці бі-

лої, сіль кухонна, паприка червона сушена, регулятор кислотності ли-

монна кислота), насіння гірчиці гострої, клітковина фруктова цитрусова, 

насіння гірчиці чорної, ароматизатори (перцю халапеньо, паприки, 

кропу, лаврового листа), стабілізатори (ксантанова камідь, гуарова ка-

мідь), барвники (бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр мелений, 

гвоздика мелена, кориця мелена, перець червоний мелений, перець дух-

мяний мелений, базилік, перець чорний мелений, кардамон мелений, ку-

ркума мелена), кетчуп 6% (вода питна, цукор білий, паста томатна, пюре 

яблучне, загущувач крохмаль модифікований кукурудзяний, сіль ку-

хонна, пюре манго, карамелізований цукровий сироп, регулятор кислот-

ності кислота оцтова харчова, ароматизатор "Дим", консервант сорбат 

калію, перець чилі, імбир, перець чорний),  майонезний соус 6% (вода 

питна, олія соняшникова рафінована дезодорована, загущувачі (крох-

маль кукурудзяний модифікований, ксантанова камідь), цукор білий, 

сіль  кухонна харчова, регулятор кислотності (оцтова кислота льодяна, 

молочна кислота), порошок яєчного жовтка, емульгатор - крохмаль мо-

дифікований кукурудзяний, ароматизатор гірчичний, ароматизатор делі-

катесний, антиоксидант - кальцію динатрію ЕДТА, барвник синтетич-

ний β-каротин), цибуля хрустка 4% (цибуля ріпчаста, пальмова олія, бо-

рошно пшеничне, вода, сіль), гірчиця 3%  (вода питна, цукор білий, по-

рошок гірчичний, олія соняшникова рафінована дезодорована, сіль ку-

хонна, регулятор кислотності: кислота оцтова харчова, мед натуральний, 

куркума, ароматизатор "Мед", стабілізатор камідь ксантанова, кориця). 

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок, лактозу. Може мі-

стити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, кунжут. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –18г, з них наси-

чені – 1г; вуглеводи – 23,2г, цукри- 2,4г; білки – 7,3г; сіль – 1,2г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 284 ккал/1186 

кДж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хот-Дог "Техаський» з ковбаскою 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,160 кг-4.5% 

Склад продукту: ковбаска 40% (м'ясна сировина (яловичина знежило-

вана, свинина знежилована напівжирна, сало бокове, філе куряче), вода 

питна, сіль кухонна, стабілізатори: Е450, Е451, Е452, цукор, кардамон, 

суміш комплексна функціональна (мальтодекстрин, антиоксидант Е316, 

білковий гідролізат, екстракти спецій, ароматизатор, ідентичний натура-

льному), антиоксидант Е316, екстракт перцю чорного, стабілізатор ко-

льору Е250), булочка 34% (борошно пшеничне, вода питна, маргарин 

столовий молочний (жир рослинний частково гідрогенізований рафіно-

ваний дезодорований, олія пальмова та її фракції та олія соняшникова 

рафіновані дезодоровані, вода, сіль кухонна, емульгатор лецитин соє-

вий, молоко коров'яче питне, консервант кислота сорбінова, регулятор 

кислотності кислота лимонна, ароматизатор "Масло", натуральний барв-

ник бета-каротин), цукор, дріжджі хлібопекарські пресовані, поліпшу-

вач хлібопекарський (пшеничне борошно, глюкоза, соєве борошно, пше-

ничне солодове борошно, антиоксидант аскорбінова кислота), сіль ку-

хонна), закуска огіркова 7% (огірки солоні, вода питна, цукор, цибуля, 

олія соняшникова рафінована дезодорована, насіння гірчиці білої, сіль 

кухонна, паприка червона сушена, регулятор кислотності лимонна кис-

лота), насіння гірчиці гострої, клітковина фруктова цитрусова, насіння 

гірчиці чорної, ароматизатори (перцю халапеньо, паприки, кропу, лавро-

вого листа), стабілізатори (ксантанова камідь, гуарова камідь), барвники 

(бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр мелений, гвоздика мелена, 

кориця мелена, перець червоний мелений, перець духмяний мелений, 

базилік, перець чорний мелений, кардамон мелений, куркума мелена), 

кетчуп 6% (вода питна, цукор білий, паста томатна, пюре яблучне, загу-

щувач крохмаль модифікований кукурудзяний, сіль кухонна, пюре ма-

нго, карамелізований цукровий сироп, регулятор кислотності кислота 

оцтова харчова, ароматизатор "Дим", консервант сорбат калію, перець 

чилі, імбир, перець чорний),  майонезний соус 6% (вода питна, олія со-

няшникова рафінована дезодорована, загущувачі (крохмаль кукурудзя-

ний модифікований, ксантанова камідь), цукор білий, сіль  кухонна хар-

чова, регулятор кислотності (оцтова кислота льодяна, молочна кислота), 

порошок яєчного жовтка, емульгатор - крохмаль модифікований куку-

рудзяний, ароматизатор гірчичний, ароматизатор делікатесний, антиок-

сидант - кальцію динатрію ЕДТА, барвник синтетичний β-каротин), ци-

буля хрустка 4% (цибуля ріпчаста, пальмова олія, борошно пшеничне, 

вода, сіль), гірчиця 3%  (вода питна, цукор білий, порошок гірчичний, 

олія соняшникова рафінована дезодорована, сіль кухонна, регулятор ки-

слотності: кислота оцтова харчова, мед натуральний, куркума, аромати-

затор "Мед", стабілізатор камідь ксантанова, кориця). 

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок, лактозу. Може мі-

стити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, кунжут. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –18г, з них наси-

чені – 1г; вуглеводи – 23,2г, цукри- 2,4г; білки – 7,3г; сіль – 1,2г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 284 ккал/1186 

кДж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хот-Дог"По-американськи з сосискою" 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,140 кг-4.5% 

Склад продукту: сосиска 46% (сировина м'ясна (свинина знежилована 

напівжирна і жирна, м'ясо куряче), вода питна, м'ясо куряче механіч-

ного обвалювання, стабілізатор білковий із шкури свинячої, білок соє-

вий, крохмаль картопляний, сіль кухонна, пшенична клітковина, харчові 

композиції (мальтодекстрин, декстроза, стабілізатори Е451, Е450, транс-

глютаміназа, загущувачі Е407, Е415, желюючий агент Е508), (стабіліза-

тор Е451, підсилювач смаку Е621, спеція - перець чорний, декстроза, ан-

тиоксиданти: Е316, Е300, екстракти натуральних спецій: перець чорний, 

мускатний горіх), (загущувач Е401, бобова клітковина, комплексоутво-

рювач Е516, тваринний білок, стабілізатор Е450), (сіль кухонна, підси-

лювач смаку Е621, ароматизатор яловичини), (консерванти: Е262, Е211, 

сіль кухонна, регулятор кислотності Е330), альбумін сироватки крові, 

стабілізатор кольору Е250), булочка 40% (борошно пшеничне, вода пи-

тна, маргарин столовий молочний (жир рослинний частково гідрогенізо-

ваний рафінований дезодорований, олія пальмова та її фракції та олія 

соняшникова рафіновані дезодоровані, вода, сіль кухонна, емульгатор 

лецитин соєвий, молоко коров'яче питне, консервант кислота сорбінова, 

регулятор кислотності кислота лимонна, ароматизатор "Масло", натура-

льний барвник бета-каротин), цукор, дріжджі хлібопекарські пресовані, 

поліпшувач хлібопекарський (пшеничне борошно, глюкоза, соєве боро-

шно, пшеничне солодове борошно, антиоксидант аскорбінова кислота), 

сіль кухонна), соус 12% (олія соняшникова рафінована дезодорована, 

вода питна, паста томатна, цукор білий, порошок яєчний, регулятор кис-

лотності: оцтова та лимонна кислота, овочі сушені (перець солодкий, 

цибуля, часник, перець гіркий), сіль кухонна, стабілізатор (ксантанова 

камедь), жовток яєчний сухий, консервант (сорбат калію), ароматизатор 

перцю халапеньо, антиоксидант Е385), кетчуп 1% (вода питна, цукор бі-

лий, паста томатна, пюре яблучне, загущувач крохмаль модифікований 

кукурудзяний, сіль кухонна, пюре манго, карамелізований цукровий си-

роп, регулятор кислотності кислота оцтова харчова, ароматизатор 

"Дим", консервант сорбат калію, перець чилі, імбир, перець чорний), гі-

рчиця 1%  (вода питна, цукор білий, порошок гірчичний, олія соняшни-

кова рафінована дезодорована, сіль кухонна, регулятор кислотності: ки-

слота оцтова харчова, мед натуральний, куркума, ароматизатор "Мед", 

стабілізатор камідь ксантанова, кориця). 

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок, лактозу. Може мі-

стити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, кунжут. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –21,8г; вуглеводи – 

23,1г, цукри- 2,7г; білки – 8,1г; сіль – 1,2г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 321 ккал/1342 

кДж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хот-Дог"По-американськи з ковбаскою" 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,140 кг-4.5% 

Склад продукту: ковбаска 46% (м'ясна сировина (яловичина знежило-

вана, свинина знежилована напівжирна, сало бокове, філе куряче), вода 

питна, сіль кухонна, стабілізатори: Е450, Е451, Е452, цукор, кардамон, 

суміш комплексна функціональна (мальтодекстрин, антиоксидант Е316, 

білковий гідролізат, екстракти спецій, ароматизатор, ідентичний натура-

льному), антиоксидант Е316, екстракт перцю чорного, стабілізатор ко-

льору Е250), булочка 40% (борошно пшеничне, вода питна, маргарин 

столовий молочний (жир рослинний частково гідрогенізований рафіно-

ваний дезодорований, олія пальмова та її фракції та олія соняшникова 

рафіновані дезодоровані, вода, сіль кухонна, емульгатор лецитин соє-

вий, молоко коров'яче питне, консервант кислота сорбінова, регулятор 

кислотності кислота лимонна, ароматизатор "Масло", натуральний барв-

ник бета-каротин), цукор, дріжджі хлібопекарські пресовані, поліпшу-

вач хлібопекарський (пшеничне борошно, глюкоза, соєве борошно, пше-

ничне солодове борошно, антиоксидант аскорбінова кислота), сіль ку-

хонна), соус 12% (олія соняшникова рафінована дезодорована, вода пи-

тна, паста томатна, цукор білий, порошок яєчний, регулятор кислотно-

сті: оцтова та лимонна кислота, овочі сушені (перець солодкий, цибуля, 

часник, перець гіркий), сіль кухонна, стабілізатор (ксантанова камедь), 

жовток яєчний сухий, консервант (сорбат калію), ароматизатор перцю 

халапеньо, антиоксидант Е385), кетчуп 1% (вода питна, цукор білий, па-

ста томатна, пюре яблучне, загущувач крохмаль модифікований кукуру-

дзяний, сіль кухонна, пюре манго, карамелізований цукровий сироп, ре-

гулятор кислотності кислота оцтова харчова, ароматизатор "Дим", кон-

сервант сорбат калію, перець чилі, імбир, перець чорний), гірчиця 1%  

(вода питна, цукор білий, порошок гірчичний, олія соняшникова рафіно-

вана дезодорована, сіль кухонна, регулятор кислотності: кислота оцтова 

харчова, мед натуральний, куркума, ароматизатор "Мед", стабілізатор 

камідь ксантанова, кориця). 

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок, лактозу. Може мі-

стити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, кунжут. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –21,8г, з них наси-

чені – 0,01г; вуглеводи – 22,2г, цукри- 0,4г; білки – 9,4г; сіль – 0г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 302 ккал/1265 

кДж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хот-Дог "Мексиканський" з сосискою 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,165 кг-4.5% 

Склад продукту: сосиска 38% (сировина м'ясна (свинина знежилована 

напівжирна і жирна, м'ясо куряче), вода питна, м'ясо куряче механіч-

ного обвалювання, стабілізатор білковий із шкури свинячої, білок соє-

вий, крохмаль картопляний, сіль кухонна, пшенична клітковина, харчові 

композиції (мальтодекстрин, декстроза, стабілізатори Е451, Е450, транс-

глютаміназа, загущувачі Е407, Е415, желюючий агент Е508), (стабіліза-

тор Е451, підсилювач смаку Е621, спеція - перець чорний, декстроза, ан-

тиоксиданти: Е316, Е300, екстракти натуральних спецій: перець чорний, 

мускатний горіх), (загущувач Е401, бобова клітковина, комплексоутво-

рювач Е516, тваринний білок, стабілізатор Е450), (сіль кухонна, підси-

лювач смаку Е621, ароматизатор яловичини), (консерванти: Е262, Е211, 

сіль кухонна, регулятор кислотності Е330), альбумін сироватки крові, 

стабілізатор кольору Е250), булочка 33% (борошно пшеничне, вода пи-

тна, маргарин столовий молочний (жир рослинний частково гідрогенізо-

ваний рафінований дезодорований, олія пальмова та її фракції та олія 

соняшникова рафіновані дезодоровані, вода, сіль кухонна, емульгатор 

лецитин соєвий, молоко коров'яче питне, консервант кислота сорбінова, 

регулятор кислотності кислота лимонна, ароматизатор "Масло", натура-

льний барвник бета-каротин), цукор, дріжджі хлібопекарські пресовані, 

поліпшувач хлібопекарський (пшеничне борошно, глюкоза, соєве боро-

шно, пшеничне солодове борошно, антиоксидант аскорбінова кислота), 

сіль кухонна), кукурудза консервована 8% (кукурудза цукрова свіжа, 

вода питна, цукор білий, сіль кухонна), закуска огіркова 7% (огірки со-

лоні, вода питна, цукор, цибуля, олія соняшникова рафінована дезодоро-

вана, насіння гірчиці білої, сіль кухонна, паприка червона сушена, регу-

лятор кислотності лимонна кислота), насіння гірчиці гострої, клітковина 

фруктова цитрусова, насіння гірчиці чорної, ароматизатори (перцю ха-

лапеньо, паприки, кропу, лаврового листа), стабілізатори (ксантанова 

камідь, гуарова камідь), барвники (бета-каротин, екстракт куркуми), ко-

ріандр мелений, гвоздика мелена, кориця мелена, перець червоний меле-

ний, перець духмяний мелений, базилік, перець чорний мелений, карда-

мон мелений, куркума мелена), соус 6% (вода питна, паста томатна, цу-

кор білий, оцет спиртовий, загущувач крохмаль модифікований картоп-

ляний, сіль кухонна, кибуля, перець чилі, часник, паприка, коріандр, 

консервант сорбат калію, кминпетрушка, ароматизатор "Сальса", час-

ник), кетчуп 6% (вода питна, цукор білий, паста томатна, пюре яблучне, 

загущувач крохмаль модифікований кукурудзяний, сіль кухонна, пюре 

манго, карамелізований цукровий сироп, регулятор кислотності кислота 

оцтова харчова, ароматизатор "Дим", консервант сорбат калію, перець 

чилі, імбир, перець чорний),  кунжут 2%, гірчиця 2%  (вода питна, цукор 

білий, порошок гірчичний, олія соняшникова рафінована дезодорована, 

сіль кухонна, регулятор кислотності: кислота оцтова харчова, мед нату-

ральний, куркума, ароматизатор "Мед", стабілізатор камідь ксантанова, 

кориця). 

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок, лактозу, кунжут. 

Може містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –14,3г, з них наси-

чені – 0,02г; вуглеводи – 21,1г, цукри- 1г; білки – 7,2г; сіль – 1,1г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 242 ккал/1012 

кДж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хот-Дог "Мексиканський" з ковбаскою 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,165 кг-4.5% 

Склад продукту: ковбаска 38% (м'ясна сировина (яловичина знежило-

вана, свинина знежилована напівжирна, сало бокове, філе куряче), вода 

питна, сіль кухонна, стабілізатори: Е450, Е451, Е452, цукор, кардамон, 

суміш комплексна функціональна (мальтодекстрин, антиоксидант Е316, 

білковий гідролізат, екстракти спецій, ароматизатор, ідентичний натура-

льному), антиоксидант Е316, екстракт перцю чорного, стабілізатор ко-

льору Е250), булочка 33% (борошно пшеничне, вода питна, маргарин 

столовий молочний (жир рослинний частково гідрогенізований рафіно-

ваний дезодорований, олія пальмова та її фракції та олія соняшникова 

рафіновані дезодоровані, вода, сіль кухонна, емульгатор лецитин соє-

вий, молоко коров'яче питне, консервант кислота сорбінова, регулятор 

кислотності кислота лимонна, ароматизатор "Масло", натуральний барв-

ник бета-каротин), цукор, дріжджі хлібопекарські пресовані, поліпшу-

вач хлібопекарський (пшеничне борошно, глюкоза, соєве борошно, пше-

ничне солодове борошно, антиоксидант аскорбінова кислота), сіль ку-

хонна), кукурудза консервована 8% (кукурудза цукрова свіжа, вода пи-

тна, цукор білий, сіль кухонна), закуска огіркова 7% (огірки солоні, вода 

питна, цукор, цибуля, олія соняшникова рафінована дезодорована, на-

сіння гірчиці білої, сіль кухонна, паприка червона сушена, регулятор ки-

слотності лимонна кислота), насіння гірчиці гострої, клітковина фрук-

това цитрусова, насіння гірчиці чорної, ароматизатори (перцю халапе-

ньо, паприки, кропу, лаврового листа), стабілізатори (ксантанова камідь, 

гуарова камідь), барвники (бета-каротин, екстракт куркуми), коріандр 

мелений, гвоздика мелена, кориця мелена, перець червоний мелений, 

перець духмяний мелений, базилік, перець чорний мелений, кардамон 

мелений, куркума мелена), соус 6% (вода питна, паста томатна, цукор 

білий, оцет спиртовий, загущувач крохмаль модифікований картопля-

ний, сіль кухонна, кибуля, перець чилі, часник, паприка, коріандр, кон-

сервант сорбат калію, кминпетрушка, ароматизатор "Сальса", часник), 

кетчуп 6% (вода питна, цукор білий, паста томатна, пюре яблучне, загу-

щувач крохмаль модифікований кукурудзяний, сіль кухонна, пюре ма-

нго, карамелізований цукровий сироп, регулятор кислотності кислота 

оцтова харчова, ароматизатор "Дим", консервант сорбат калію, перець 

чилі, імбир, перець чорний),  кунжут 2%, гірчиця 2%  (вода питна, цукор 

білий, порошок гірчичний, олія соняшникова рафінована дезодорована, 

сіль кухонна, регулятор кислотності: кислота оцтова харчова, мед нату-

ральний, куркума, ароматизатор "Мед", стабілізатор камідь ксантанова, 

кориця). 

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок, лактозу, кунжут. 

Може містити сліди горіхів, люпину, арахісу, селери. 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –12,3г, з них наси-

чені – 0,02г; вуглеводи – 22г, цукри- 2г; білки – 8,3г; сіль – 0,3г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 232 ккал/972 

кДж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хот Дог "Класичний Французький XXL 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017.  

Маса нетто, кг: 0,230 кг-4.5% 

Склад продукту: сосиска 43% (м’ясо (куряче обвалене, яловичина зне-

жилована другого сорту), м’ясо куряче механічного обвалювання, сало 

бокове свиняче, емульсія з жилки яловичої, жир-сирець яловичий, вода 

питна, крохмаль картопляний, сироватка суха, сіль кухонна харчова, со-

євий білок, добавка харчова функціональна (глюкоза, фосфати харчові, 

підсилювач смаку та аромату Е621, спеції(мускатний горіх, перець чор-

ний, перець чилі, кардамон)), гідролізований білок, натуральний аромат 

яловичини , білковий фермент, цукор, фіксатор кольору Е250), булочка 

для хот-дога 39% (борошно пшеничне, вода питна, олія соняшникова, 

борошно житнє сіяне, дріжджі хлібопекарські пресовані, цуор, поліпшу-

вач хлібопекарський (пшеничне борошно, глюкоза, соєве борошно, пше-

ничне борошно солодове, антиоксидант аскорбінова кислота, сіль ку-

хонна), кетчуп 7% (вода питна, цукор білий, паста томатна, пюре яблу-

чне, загущувач крохмаль модифікований кукурудзяний, сіль кухонна, 

пюре манго, карамелізований цукровий сироп, регулятор кислотності 

кислота оцтова харчова, ароматизатор "Дим", консервант сорбат калію, 

перець чилі, імбир, перець чорний),  майонезний соус 7% (вода питна, 

олія соняшникова рафінована дезодорована, загущувачі (крохмаль куку-

рудзяний модифікований, ксантанова камідь), цукор білий, сіль  ку-

хонна харчова, регулятор кислотності (оцтова кислота льодяна, молочна 

кислота), порошок яєчного жовтка, емульгатор - крохмаль модифікова-

ний кукурудзяний, ароматизатор гірчичний, ароматизатор делікатесний, 

антиоксидант - кальцію динатрію ЕДТА, барвник синтетичний β-каро-

тин), гірчиця 3%  (вода питна, цукор білий, порошок гірчичний, олія со-

няшникова рафінована дезодорована, сіль кухонна, регулятор кислотно-

сті: кислота оцтова харчова, мед натуральний, куркума, ароматизатор 

"Мед", стабілізатор камідь ксантанова, кориця).  

Містить глютен, гірчицю, яєчні продукти, соєвий білок. Може містити 

сліди горіхів, люпину, арахісу, селери, молочні продукти, кунжут 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири –16,8г, з них наси-

чені – 0,04г; вуглеводи – 23,2г, цукри- 2,2 г; білки – 7,6г; сіль – 1,3г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту: 275 

ккал/1149кДж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хот-Дог "Швейцарський з сиром" пшен.булочка 170г 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017 

Маса нетто, кг: 0,170-4.5% 

Склад продукту: Сосиска 53% (сировина м'ясна, (свинина знежилована 

нежирна, сало хребтове, м'ясо куряче, жир-сирець яловичий), вода пи-

тна, сир твердий, сіль кухонна, харчові добавки: (екстракти прянощів: 

мускатного горіха, перцю духмяного, стручкового перцю, коріандра, ку-

міна, часнику, стабілізатор Е451, підсилювачі смаку: Е621, Е631, антио-

ксиданти: Е300, Е316; консервант Е331, антиоксиданти Е300, Е316, ре-

гулятор кислотності Е575); (ароматизатор м'яса та диму, підсилювач 

смаку Е621, носії (мальтодекстрин, сіль кухонна),; фермент трансглюта-

міназа, мальтодекстрин); альбумін сироватки крові; (сіль кухонна, стабі-

лізатор кольору Е250)), булочка 34% (борошно пшеничне в/г, вода пи-

тна, цукор, олія соняшникова рафінована дезодорована, дріжджі хлібо-

пекарські пресовані, сіль кухонна, хлібопекарський поліпшувач), майо-

нез 6% (ксантанова камідь), цукор білий, сіль  кухонна харчова, регуля-

тор кислотності (оцтова кислота льодяна, молочна кислота), порошок 

яєчного жовтка, емульгатор - крохмаль модифікований кукурудзяний, 

ароматизатор гірчичний, ароматизатор делікатесний, антиоксидант - ка-

льцію динатрію ЕДТА, барвник синтетичний β-каротин), кетчуп 6% 

(олія соняшникова, вода питна, цукор білий, жовток яєчний ферменто-

ваний рідкий, оцет спиртовий, сіль кухонна, стабілізатор - комплексна 

суміш (камідь ксантанова та камідь гуарова), консервант сорбат калію, 

ароматизатор "Гірчиця", антиоксидант Е385, барвник натуральний бета-

каротин), гірчиця 3% (вода питна, цукор білий, порошок гірчичний, олія 

соняшникова рафінована дезодорована, сіль кухонна, регулятор кислот-

ності: кислота оцтова харчова, мед натуральний, куркума, ароматизатор 

"Мед", стабілізатор камідь ксантанова, кориця) 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, сою. Може містити 

сліди горіхів, люпину, арахісу, селери 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 17,1г, з них наси-

чені – 5,1г; вуглеводи – 20,2г, цукри- 1,9г; білки – 8,1г; сіль – 1,3г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

263 ккал/ 1100 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. Термін 

придатності за t +63+65°С - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 0-

800-210-723. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хот-Дог "Швейцарський з сиром" житн.булочка 170г 

Бутерброд. ТУ У 10.7-38273126-001:2017 

Маса нетто, кг: 0,170-4.5% 

Склад продукту: Сосиска 53% (сировина м'ясна, (свинина знежилована 

нежирна, сало хребтове, м'ясо куряче, жир-сирець яловичий), вода пи-

тна, сир твердий, сіль кухонна, харчові добавки: (екстракти прянощів: 

мускатного горіха, перцю духмяного, стручкового перцю, коріандра, ку-

міна, часнику, стабілізатор Е451, підсилювачі смаку: Е621, Е631, антио-

ксиданти: Е300, Е316; консервант Е331, антиоксиданти Е300, Е316, ре-

гулятор кислотності Е575); (ароматизатор м'яса та диму, підсилювач 

смаку Е621, носії (мальтодекстрин, сіль кухонна),; фермент трансглюта-

міназа, мальтодекстрин); альбумін сироватки крові; (сіль кухонна, стабі-

лізатор кольору Е250)), булочка 34% (борошно пшеничне в/г, вода пи-

тна, олія соняшникова рафінована, борошно житнє сіяне, цукор білий, 

дріжджі хлібопекарські пресовані, поліпшувач хлібопекарський (пшени-

чне борошно, глюкоза, соєве борошно, пшеничне борошно солодове, ан-

тиоксидант аскорбінова кислота), солод обсмажений з ячмінного боро-

шна, сіль кухонна), майонез 6% (ксантанова камідь), цукор білий, сіль  

кухонна харчова, регулятор кислотності (оцтова кислота льодяна, моло-

чна кислота), порошок яєчного жовтка, емульгатор - крохмаль модифі-

кований кукурудзяний, ароматизатор гірчичний, ароматизатор делікате-

сний, антиоксидант - кальцію динатрію ЕДТА, барвник синтетичний β-

каротин), кетчуп 6% (олія соняшникова, вода питна, цукор білий, жов-

ток яєчний ферментований рідкий, оцет спиртовий, сіль кухонна, стабі-

лізатор - комплексна суміш (камідь ксантанова та камідь гуарова), кон-

сервант сорбат калію, ароматизатор "Гірчиця", антиоксидант Е385, бар-

вник натуральний бета-каротин), гірчиця 3% (вода питна, цукор білий, 

порошок гірчичний, олія соняшникова рафінована дезодорована, сіль 

кухонна, регулятор кислотності: кислота оцтова харчова, мед натураль-

ний, куркума, ароматизатор "Мед", стабілізатор камідь ксантанова, ко-

риця) 

Містить глютен, гірчицю, яєчні, молочні продукти, сою. Може містити 

сліди горіхів, люпину, арахісу, селери 

Поживна(харчова) цінність 100г продукту: жири – 16,6г, з них наси-

чені – 5,1г; вуглеводи – 20,2г, цукри- 1,9г; білки – 8,2г; сіль – 1,3г.   

Енергетична цінність (калорійність) 100г продукту:  

23 ккал/ 1100 кДж 

Рекомендовано споживання виробу відразу після приготування. Термін 

придатності за t +63+65°С - 2 год. 

Виробник: ТОВ «Клевер Сторс», 43010, Україна, м.Луцьк, пр. Волі,42. Тел. 0-

800-210-723. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




