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Шановні Партнери та Клієнти! 
Підсумки виставки «Інпродмаш та Упаковка 2018» 

(ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ, ВИПУСК №38, 2018) 

 

11- 13 вересня 2018 року відбулася  в м.Києві  виставка «Інпродмаш та Упаковка 2018». 
На виставці фірма «ВТР» традиційно запропонувала для дегустації готові вироби з новинками з 
асортименту власного виробництва «СМОЛЛ» , а також новинки товарів іноземних фірм- партнерів 
«DEVRO» (Чехія), «Фляйш Манншафт» (Польща), «Нубасса» (Німеччина) , «ФудТех Інгредієнтс» 
(Німеччина), «VickoTipak» (Бельгія). 
Пропонуємо Вашій увазі найбільш актуальні товари, які викликали інтерес у виробників, 
що відвідали наш стенд.   
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 Паштет  
«По-домашньому» 

 

Емульгатор «ЕмульПро» 

Склад: емульгатор (моно- і дигліцериди жирних 

кислот (Е 471),ефіри (моно- і диглециридів лимонної і 
жирних кислот (Е472)) ,тваринні білки,носій6 мука 
рисова.  Дозування: 0,5 кг/100 кг фаршу 
 

Смакова приправа «Паштет Селянський» 

Склад:  Суміш натуральних спецій та приправ: 
смаженої цибулі, імбиру, любистку, гвоздики та 
екстракт чорного перцю, Е 301 аскорбінат натрію, Е 

621. Дозування: 1кг/100 кг фаршу  

 
 
 
 

Сальтисон          
«Столичний» в/с 

 

 

 
Харчова добавка «Зельц-Топ» 

Склад: Желатин харчовий, глюкоза, мальтодекстрин, 

Е 621, Е 262, Е 330, аромати, носій: сіль кухонна 
 

Харчова добавка «Нуба – Вюрцаз Е/Г» 
Склад: екстракт чорного перцю та селери, желатин, 

сіль харчова, сахароза, декстроза, Е 262, Е 330, Е 621 

 

 
 
 
 
 
 
 

Варено – копченна 
«Бесарабська» 1с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

             
Замість яловичих кругів 

Едікол Т 50 безбарвний 
«DEVRO» (Чехія) – оболонка 

ідеально підходить для заміни 

кругів,при виготовленні на пів 
копчених і варено – копчених 

ковбас з використанням шпагату. 

 
 
 
 
 

Балик Европейський (ua) 
Склад: стабілізатор „пірофосфат натрію” (Е 450) 
(до 25 % Р2О5 ), глюкоза, згущувач „карагенан” (Е 
407), мальтодекстрин, антиокислювач «ізоаскорбат 
натрію» (Е 316), регулятор кислотності «цитрат 
натрію» (Е 331), підсилювач смаку та аромату 
«глутамат натрію» (Е 621), гідролізат білка соєвого 
(не ГМО), аромат любистку. 

 

Харчова добавка «Московська Вурст 
Стандарт Компаунд» 

Склад: Спеції мелені та екстракти (перець чорний, 

мускатний горіх, кардамон), декстроза, підсилювач 
смаку і аромату «глутамат натрію» (Е 621) 
Посилена нота мускатного горіха для виробництва всіх 
видів ковбас 

 
Приправа «Московська» 

Склад: Екстракти чорного перцю, мускатного горіха, 

кардамону, мальтодекстрин, гідролізат білка 
(гідролізат білка соєвого не ГМО, гідролізат 

дріжджевий), Е 621 

 

Харчова добавка замість Е621 «СМОЛЛ – 
АРОМА «ПРИПРАВА ЛЮБЕРТА».  

Склад: Винна кислота, гідролізат рослинного білку, 

мальтодекстрин. Не містить «глутамат натрію» (Е 621) 
Термостабільний 

БАРВНИК для н/к, в/к ковбас «СМОЛЛ – 
КОЛОР №4»  

Склад: білки тваринні (свинячі), борошно рисове, 

ферментоване грибковими культурами «Мonascus             
purpureus», декстроза, антиоксидант «ізоаскорбат 
натрію» (Е 316), «кармін» (Е 120) 
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«Завиванець по – 
домашньому» 

(рулет з рулетного 
сала) 

 
 

Функціональна суміш «Пеклос ППК 40 (Н)» 

Склад: Тваринні білки, Е 451і, Е 452і, (до 22% Р2О5), 

Е 621,  Е 301, Е 316; екстракт розмарину, 
мальтодекстрин, глюкоза. 
Добавка не містить соєвого білка 

 

Арома смак (приправа) «Хутірська» 
Склад: Спеції мелені та екстракти спецій (чорний 

перець, часник,гірчиця), «діоксид сірки» (Е220) 

 
 
 
 
 

 
 

Ковбаса 
«Домашня» 1с н/к 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональна суміш «Пеклос ППК 40 (Н) 

Склад: Тваринні білки, Е 451і, Е 452і, (до 22% 

Р2О5), Е 621,  Е 301, Е 316; екстракт розмарину, 
мальтодекстрин, глюкоза. 

Добавка не містить соєвого білка 
 

Харчова добавка СМОЛЛ-АРОМА «Чікен 
Маскер МДМ» 

Склад: Ароматичні речовини (смак та аромат 

м’яса та диму), Е 621, носії (мальтодекстрин, сіль 
кухонна) 

 
Барвник для н/к, в/к ковбас «СМОЛЛ – 

КОЛОР №4»  
Склад: білки тваринні (свинячі), борошно рисове, 
ферментоване грибковими культурами «Мonascus             
purpureus», декстроза, антиоксидант «ізоаскорбат 
натрію» (Е 316), «кармін» (Е 120) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сосиска 
«Чомучка» 

 
 
 
 

 

Емульгатор «ЕмульПро» 

Склад: емульгатор (моно- і дигліцериди жирних 

кислот (Е 471),ефіри (моно- і диглециридів лимонної і 
жирних кислот (Е472)) ,тваринні білки,носій6 мука 
рисова.   

Дозування: 0,5 кг/100 кг фаршу 
Харчова добавка СМОЛЛ-АРОМА «Чікен 

Маскер МДМ» 

Склад: Ароматичні речовини (смак та аромат м’яса та 

диму), Е 621, носії (мальтодекстрин, сіль кухонна) 

Смакова добавка «Мортаделла ДСТУ» 
Склад: Спеції мелені та екстракти спецій (перець 

чорний, часник, коріандр), декстроза 
Не містить в своєму складі глутамату натрію та 
алергенів і рекомендується для вареної групи ковбас 

 

Добавка для стабілізації кольору «СМОЛЛ – 
МОНАСКУС КОЛОР №1» 

Склад: борошно червоне рисове, ферментована 

культурами «Monascus Red», мальтодекстрин 
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Сардельки 
«Товстунчик» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Функціональна суміш «Пеклос ППК 40 (Н)» 

Склад: Тваринні білки, Е 451і, Е 452і, (до 22% Р2О5), 

Е 621,  Е 301, Е 316; екстракт розмарину, 
мальтодекстрин, глюкоза. 
Добавка не містить соєвого білка. 

 

Емульгатор - Стабілізатор «ТЕКС – ПРО» 
(1:45:45) 

Склад: трансглютаміназа, «конжакова камідь» (Е 

401), декстроза, «трифосфат натрію» (Е 451), 
«альгінат натрію» (Е 401), «гуарова камідь» (Е 412), 
рослинна олія (ріпак). 
БЖЕ: 1:40:40 на свинячому жиру. 
Процент заміни основної сировини на м’ясну емульсію 
в рецептурах ковбас різного цінового сегменту  - 10-
30%. 
 

Смакова добавка «СМОЛЛ – ФОС «Ліонська 
варена №1»» 

Склад: Спеції мелені та екстракти спецій (часник, 

коріандр, паприка, перець, імбир, мускатний горіх, 
духмяний перець, мацис), стабілізатори (E 451), (Е 
452) (до 16% P2O5)), підсилювач смаку та аромату (Е 
621), антиоксидант (Е 301), ароматизатор диму, носії 
(сіль кухонна, мальтодекстрин) 

 
 
 

Комплексна 
харчова добавка 

«М 15 МУЛЬТІ 
СОЛ» 

 

 

Харчова добавка «М 15 МУЛЬТІ СОЛ», 
призначена для виробництва натуральних 
напівфабрикатів  з яловичини, свинини,  
баранини, м’яса птиці для продажу в 
охолодженому або замороженому вигляді,  для 
напівфабрикатів  для грилю  (шашликів, кебабів, 
стейків і т.д.), а також для напівфабрикатів  з риби 
та морепродуктів. 

 

Склад: регулятори кислотності («цитрат натрію» (Е 

331), «карбонат натрію» (Е  500)), підсилювач смаку 
«глюконат  натрію» (Е 576), стабілізатор «пірофосфат 
натрію» (Е 450) (до 10% Р2О5), антиоксидант 
«ізоаскорбат натрію» (Е 316), декстроза 
 

 
 
 
 

Шинка 
«До ланчу» 1с 

 

Харчова добавка «МУЛЬТІ-МАС» 

Склад: стабілізатори («триполіфосфат натрію» (Е 

451і) (до 42% P2O5), «ксантанова камідь» (Е 415), 
«конжакова камідь» (Е 425)), підсилювач смаку та 
аромату «глутамат натрію» (Е 621),  антиоксидант  
ізоаскорбат натрію (Е 316), крохмаль (7%), носії (сіль 
кухонна, рапсове масло), барвник «кармін» (Е 120). 

Дозування: 1,0 кг/ 100 кг фаршу 
 

СМОЛЛ АРОМА «ЯЛОВИЧИНА» 

Склад: Ароматизатор яловичини харчової, Е 621, 

носії (мальтодекстрин, сіль кухонна) 

http://www.vtr.com.ua/
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Шинка 
«Асорті» 

(мельонка) 1с 

 

Харчова добавка «ПЕКЛОС ППК 80 Н (Н)» 

Склад: Е 451і, Е 450ііі, Е 452і (до 12% Р2О5), 

тваринні білки, Е 407, Е 415, соєва клітковина, соєвий 
білок (не ГМО), Е 316, Е 262, Е 301,  
Е 621, Е 508, натуральний барвник (гемоглобін) (до 
0,006%), мальтодекстрин, глюкоза. 

 
Емульгатор - Стабілізатор «ТЕКС – ПРО» 

Склад: трансглютаміназа, «конжакова камідь» (Е 

401), декстроза, «трифосфат натрію» (Е 451), 
«альгінат натрію» (Е 401), «гуарова камідь» (Е 412), 
рослинна олія (ріпак). 
Процент заміни основної сировини на м’ясну емульсію 
в рецептурах ковбас різного цінового сегменту  - 10-

30%. 

 

 
 
 

Копченості на 
«Шинка ФКБ-100» 

 

Засіб для шприцювання «Шинка ФКБ 100» 

Склад: соєвий білок (без ГМО), стабілізатори: 

„трифосфат натрію” (Е 451), „поліфосфат натрію”  
(Е 452), „дифосфат натрію” (Е 450) (до 16% Р2 О5), 
тваринний білок, пшенична целюлоза, згущувач: 
„карагенан” (Е 407), ароматизатор м’яса, 
антиокислювач „аскорбат натрію” (Е 301),  регулятори 
кислотності: “ацетат натрію” (Е 262), „лактат кальцію” 
(Е 327), підсилювач смаку та аромату „глутамат 
натрію” (Е 621), згущувач „ксантанова камедь»   
    (Е 415), мальтодекстрин. 

 

 
 
 

Копченості на 
«Пеклос ППК 80 

(Н) Н» 

 

Харчова добавка “ПЕКЛОС ППК 80 Н ” 

Склад: Е 451і, Е 450ііі, Е 452і (до 12% Р2О5), 

тваринні білки, Е 407, Е 415, соєва клітковина, соєвий 
білок (не ГМО), Е 316, Е 262, Е 301,  
Е 621, Е 508, натуральний барвник (гемоглобін) (до 
0,006%), мальтодекстрин, глюкоза. 

 

 
      

Шановні Клієнти,  
Якщо у Вас виникнуть питання, будь ласка, звертайтесь до представників фірми 
«ВТР» у Вашому регіоні, або задавайте запитання 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. 
 

http://www.vtr.com.ua/

