
 
                                                                                                                                                                              

(ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 43) 
Шановні Клієнти та  Партнери! Просимо Вас звернути Увагу на АКЦІЙНІ та АКТУАЛЬНІ 

товари 
                                                   
                                              Найменування товару, склад, дозування 

 

  

Харчова добавка 
Консервант «С-Фріш» (Німеччина) 
Склад: регулятор кислотності 80% 
«молочна кислота» 
Дозування: 1-3 г/кг маси фаршу, 10-20 г/л 
розсолу для обробітку риби та морепродуктів, 
або по потребі до допустимого по регламенту 

  
  
     75,20  грн/кг 

  

Суміш спецій Обсипка 59000 
Склад: подрібнені сушені овочі та спеції 
(зерна гірчиці, паприка червона, морква, 
цибуля).  
Не містить в своєму складі глутамату 
натрію і рекомендується для  виробництва 
ковбасних виробів та м'ясних делікатесів, 
продуктів з риби (в т.ч. пресервів),  
салатів, соусів і т.д. 

 
 
 
 
     197,10 грн/кг 

  

 

Спеціалізована ковбасна (пряма) 
оболонка для с/к, с/в ковбас 
Ø40 тип 014 безбарвна,  

на залишку 12км. 
  

 
5000 грн/км 

        

 

Колагенова оболонка FINE- С Ø17 
безбарвна закритий кінець 
 
Застосування: їстівна оболонка, підходить 
для виробництва сосисок, які проходять 
процес копчення і варки, а також для в/к, 
с/к, с/в ковбасок і міні-салямі 

 
 
 

2650 грн/км 

 

  

Колагенова оболонка FINE- SD Ø21 
оранж закритий кінець 
 
Застосування: їстівна оболонка, підходить 
для виробництва сосисок, ковбасок типа 
«мисливські» 

 
 

3100 грн/км 

 

  

Димопроникна оболонка МІНІСМОК 
Ø 16 світло- коричевий відкритий 
кінець 

1. Достатньо висока проникність для 
ароматичних речовин диму при копченні; 
2. Наявність під оболонкою сформованого 
батона з рум'яною скоринкою після 
термообробки; 
3. Легко знімається, не морщиться при 
тривалому зберіганні окремо і у вакуумній 
упаковці; 
4. Рекомендоване перенаповнення -10-12% 

 
     
    310 грн/км 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

Поліамідна термоусадочна 
оболонка МІНІРАЛЕН  
 Ø 22 та 24 колір копчення  
відкритій кінець 
 
Оболонка «MINIRALEN» являється 
одношаровою поліамідною сосисочною 
оболонкою з високими бар'єрними 
властивостями, характеризується 
відмінною стабільною .Основною 
перевагою є можливість наповнення на 
усіх видах автоматичного, 
напівавтоматичного обладнання та за 
допомогою ручного наповнення зі 
здатністю перенаповнення 8-10% 
 

  
 
 
       
 
 
     850 грн/км 

 

 
  

Ноу-хау компанії «ФІРМЕНІШ»  
(Швейцарія)  
 
 

 
 

СМОЛЛ-АРОМА 
«ПРИПРАВА ЛЮБЕРТА»  
(виробник: ТЗОВ «ВТР») 

 
 

 
 

 

 
Ароматична добавка, яка виконує РОЛЬ 
ПІДСИЛЮВАЧА СМАКУ, але не містить в 
своєму складі ні глутамату натрію,  
ні дріжджового екстракту, це - суміш 
ароматів!  
При цьому надасть готовим виробам 
яскравий, повний, чистий, завершений 
смак.  
Також Ви маєте можливість зменшити 
дозування смакової харчової добавки, 
але це не відобразиться на кінцевому 
результаті!  
 
Склад: спеціальна композиція натуральних 
ароматичних речовин, які використовуються 
для підсилення смаку, мальтодекстрин. 
Термостабільний! 
Дозування: 0,5г / 1 кг маси фаршу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закладка:  
50 грам 
добавки=  
32,60 грн на 100 
кг фаршу 

   
«ПЕППЕР КНАКЕР»  

 
 

 

 

Харчова добавка «Пеппер 
Кнакер» арт. 653035 додасть неповторний 
пікантний смак з яскравими нотками 
білого перцю та перцю чілі, а цілісні 
шматочки спецій - апетитний вигляд 
продукту. Для виробництва н/к, в/к, с/к и с/в 
ковбас та ковбасок. 
Склад: спеції (перець білий, паприка, перець 
чилі), екстракти спецій (перець чорний), 
декстроза, емульгатор Е 472с, Е 316, Е 330. 
Вміст декстрози до 20%. 
 
Дозування: до 13г/ кг маси фаршу 
 

 
 
 
 
 
 
    290,28 грн/кг 

 

1) Гельбвурст 
без лимона CL арт. 271001 та  

2) Гельбвурст 
з лимоном CL арт. 271000 

 
(харчові добавки для н/к, в/к, с/к, с/в 
ковбас та ковбасок-гриль із смаком 

лимона) 

Щоб надати НОВИЙ, незбитий, 
а насичений свіжий смак та аромат 
Вашим ковбасам та зробити авторські 
вироби, пропонуємо протестувати ці 
добавки! 
1) Склад : Спеції мелені і екстракти спецій 
(коріандр, імбир, гірчиця, перець білий, 
мускат, цедра апельсина), декстроза, 
кухонна сіль, дріжджовий екстракт. 

 
 
 
 
 
1) 289,62 грн/кг 
 
 
 



 

 
 

  
Дозування: 50г /100 кг маси фаршу. 
 
 
2) Склад: спеції мелені і екстракти спецій 
(коріандр, імбир, гірчиця, перець білий, 
мускат, кардамон, цедра апельсина), 
декстроза, підсилювач смаку і аромату 
«глутамат натрію» (Е 621) (7%), харчова 
сіль, лимонне масло (0, 3%). 
 
Дозування: 40г /100 кг маси фаршу. 

 
Цедру апельсина використовують для 
відновлення смаку та аромату, частково 
втраченого при переробці продуктів! 
Крім цього, цедра містить найважливіший 
комплекс ефірних масел, багата 
фітонцидами, флавоноїдами і вітамінами. 
Цедра цитрусових плодів має приємний 
тонкий смак і аромат, придає свіжість в 
готових виробах, використовується в багатьох 
кулінарних рецептах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2) 100,44 грн/кг 

Ферментований рис 1500 (натуральний 
барвник) 

 
 
 
 

 

 

Постійно в наявності. 
Використовується, в першу чергу, для 
напівкопчених та варено-копчених 
ковбас. 
 
Склад: борошно рисове, ферментоване 
грибковими культурами «Monascus 
purpureus» 
Дозування: 50-100 г/100 кг маси фаршу 
 

 
 
 
 
   114,90 грн/кг 

Ферментований рис 1500 (натуральний 
барвник) 

 
 

 

 
 

Постійно в наявності. Використовується, 
в першу чергу, для варених ковбас. 
 
Склад: борошно рисове, ферментоване 
грибковими культурами «Monascus 
purpureus» 
Дозування: 10-80 г/100 кг маси фаршу 

 
 
 
    88,02 грн/кг 

 

 

Шановні Клієнти, 
якщо у Вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтеся до представників фірми 
«ВТР» у Вашому регіоні або задавайте питання в рубриці «Питання технологу» на 
нашому сайті www.vtr.com.ua. Співробітники фірми «ВТР» завжди допоможуть Вам 

практичною порадою та нададуть технологічну підтримку при безпосередньому 
виготовленні продукції на Вашому підприємстві. 


