
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ХАРЧОВІ ДОБАВКИ «АСПОЛ» (Польща) 

 
  

як і Європі, так і у Сполучених Штатах Америки. Сертифікат з відміткою А був виданий на основі                                 
аудиту, проведеного LRQA.  

На даний час Група Aspol постачає на ринок Європи приблизно 1 000 продуктів власного 
виробництва і на ринки України, Білорусії, Литви і Росії близько 300 продуктів. 

Пропонуємо Вам харчові добавки торгової марки «АРОМАТІЯ» (виробник Aspolsmak) з 
асортименту фірми «ВТР», які представлені на українському ринку: 
 

 СУМІШІ СПЕЦІЙ БЕЗ ФОСФАТІВ (приправи) 

Назва Склад 
Доз-ня, 

г/кг маси 
фаршу 

БОБАСКИ (ua) 
 

Спеції мелені та екстракти спецій (перець чорний, паприка), глутамат натрію (Е 621), 
гідролізат соєвого білка (не ГМО), аскорбінова кислота (Е 300), носії (декстроза, сіль 
кухонна), аромат м’яса 

До 8 

ВАРШАВСЬКА 
(ua) 

 

Спеції мелені та екстракти спецій (гірчиця, чорний і білий перець, часник), глутамат 
натрію (Е 621), динатрію 5’-рибонуклеотиди (Е 635), носії (сіль кухонна, лактоза, 
мальтодекстрин, декстроза), аскорбат натрію (Е 301), діоксид кремнію (Е 551) 

До 5 

ВЕЙСЬКА (ua) 
Спеції мелені та екстракти спецій (часник, перець чорний, паприка), носії (сіль 
кухонна, цукор, мальтодекстрин) 

До 5 

КАМІСКАС (ua) 
Спеції мелені та екстракти спецій (часник, гірчиця), глутамат натрію (Е 621), динатрію 
5’-рибонуклеотиди (Е 635), носії (декстроза, сіль кухонна), ізоаскорбат натрію (Е 316) 

До 5 

ШВЕЙЦАРСЬКА 
(ua) 

Спеції мелені та екстракти спецій (часник, кмин, коріандр, перець чорний), глутамат 
натрію (Е 621), динатрію 5’-рибонуклеотиди (Е 635)), носії (декстроза, сіль кухонна, 
лактоза), аромат сироватки, діоксид кремнію (Е 551) 

До 8 

ЧАСНИКОВА 
(ua) 

Спеції мелені та екстракти спецій (часник, перець чорний), глутамат натрію (Е 621), 
носії (сіль кухонна, цукор) 

До 5 

ЯЛІВЦЕВА (ua) 
Спеції мелені та екстракти спецій (часник, ялівець, перець чорний), глутамат натрію 
(Е 621), динатрію 5’-рибонуклеотиди (Е 635), ізоаскорбат натрію (Е 316), носії (сіль 
кухонна, мальтодекстрин, цукор, декстроза, крохмаль), діоксид кремнію (Е 551) 

До 6 

 
 
 

 

 

Група Aspol (Польща) включає дві компанії Aspol SP. Z o.o. і 
Aspolsmak SP z o.o..  

З 1999 року фірма Aspol SP. Z o.o почала працювати на ринку 
приправ і добавок для м'ясного виробництва, спочатку як 
дистриб’ютор приправ відомих виробників. А в 2004 році була 
створена компанія Aspolsmak, яка займається виробництвом 
власних харчових добавок для м'ясного та рибного виробництва. 
Компанія Aspolsmak виробляє харчові добавки на  сучасному 
обладнані, використовуючи останні досягнення в цій галузі. 

Група Aspol отримала сертифікат BRС Global Standard for 
Food Safety - один з найбільш відомих і престижних сертифікатів 

 

  
  



 
 

 

     
 
 
 
 
 

 

 
КОМПЛЕКСНІ ДОБАВКИ ДЛЯ КУТТЕРУВАННЯ – ГРУПА «КУТРОМАКС»  

Назва Склад 
Доз-ня, 

г/кг маси 
фаршу 

ЕФ (ua) 
Стабілізатор «трифосфат натрію» (Е 451) (до 39,2% P2O5), підсилювач смаку та 
аромату «глутамат натрію» (Е 621), антиоксидант «ізоаскорбат натрію» (Е 316), носії 
(мальтодекстрин, глюкоза, лактоза), екстракт паприки 

До 5 

САРДЕЛЬКИ (ua) 

Спеції мелені та екстракти спецій (мускатний горіх, перець чорний, паприка), 
стабілізатори («трифосфат натрію» (Е 451), «поліфосфат натрію» (Е 452) (до 21% 
P2O5)), підсилювач смаку та аромату «глутамат натрію» (Е 621), антиокислювач 
«аскорбат натрію» (Е 301), носії (сіль кухонна, декстроза, мальтодекстрин, 
крохмаль), антизлежувач «діоксид кремнію» (Е 551), ароматизатор диму 

До 10 

ПАРОВКІ 
ШЛЯХЕТСЬКІ 
(ua) 

Стабілізатори («трифосфат натрію» (Е 451) (до 12 % P2O5), «цитрат натрію» (Е 331)), 
підсилювач смаку та аромату «глутамат натрію» (Е 621), аромат м’яса, 
антиокислювач «ізоаскорбат натрію» (Е 316),  носії (сіль кухонна, мальтодекстрин), 
антизлежувач «діоксид кремнію» (Е 551) 

До 10 

ТЕЛЯЧА (ua) 

Спеції мелені та екстракти спецій (перець білий, мускатний горіх), стабілізатор 
«трифосфат натрію» (Е 451) (до 19,8% P2O5), підсилювачі смаку та аромату 
(«глутамат натрію» (Е 621), «динатрію 5’-рибонуклеотиди» (Е 635)), антиокислювач 
«ізоаскорбат натрію» (Е 316), аромат м’яса, молочна сироватка, молочно-пальмовий 
жир, молочний білок,  носії (мальтодекстрин, декстроза, сіль кухонна), антизлежувач 
«діоксид кремнію» (Е 551), регулятор кислотності «лимонна кислота» (Е 330) 

До 10 
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