Про фабрику
Кондитерська фабрика «Житомирські ласощі» - один із лідерів українського кондитерського ринку. Фабрику було засновано у 1944 році і сьогодні вона є найстарішим із підприємств кондитерської галузі України. Досвід та накопичені знання, надбані за багато років невтомної праці, допомагають компанії динамічно розвиватися, враховуючи
сучасні тенденції, зберігаючи традиційні рецепти та незмінно високу якість продукції.
Підприємство Житомирські ласощі виробляє шоколадні, пралінові, помадні, вафельні
та грильяжні цукерки, нугу, ірис, батончики, вафлі, різні види печива, а також, інші
кондитерські вироби. Піклуючись про здоров’я споживачів, технологами фабрики
розроблено асортимент дієтичних продуктів, в яких повністю, або частково,
замінений цукор. Продукція виготовляється на сучасному
високотехнологічному обладнанні. Підприємством впроваджені сертифіковані
інтегровані системи управління якістю і безпекою харчових продуктів, відповідно до
вимог міжнародних стандартів ISO 22000 і FSSC 22000, що дає можливість продажів
солодощів під брендом «Житомирські ласощі» та «Sweet Dom» у торгові мережі
багатьох країн світу. Продукція підприємства має декларації відповідності за
технічними регламентами Митного Союзу. Виробництво продукції відповідно до норм
ісламу підтверджено сертифікатом «Халяль».
На сьогоднішній день, Житомирські ласощі - це великий колектив професіоналів
кондитерської справи, які щодня працюють над смаком та якістю продукції.

Смак, знайомий з дитинства!

Житомирські ласощі – смак, знайомий з дитинства
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Цукерки пралінові

Цукерки пралінові

Каталог Продукції

«Бабусині байки»

«Раффінато»
Неглазурована молочно-пралінова
цукерка з додаванням кокосової
стружки. Для поціновувачів
кокосового смаку. Пакети 1 кг

6 кг

Найпопулярніша цукерка фабрики.
Глазурована цукерка з праліновою
начинкою, з великою кількістю
подрібненого арахісу.
Пакети 1 кг

6 кг

1 кг

15 г

1 кг

15 г

9 міс.

«Магія лісу»
Глазурована пралінова цукерка з
подрібненим арахісом. Пакети 1 кг

6 кг

1 кг

«Есперансо»
Глазурована пралінова цукерка з крихтою
печива та насиченим шоколадним смаком.
Пакети 1 кг

6 кг

1 кг

15 г

9 міс.

«Пустеля Каракум»
Глазурована пралінова цукерка з
додаванням вафельної крихти.
Пакети 1 кг

6 кг

1 кг

«Добра Панда»
«Трюфель»
Цукерки глазуровані з ніжною
шоколадно-трюфельною начинкою

6 кг

1 кг

15 г

9 міс.
6 кг

4

9 міс.

9 міс.

«МАК Житомирський»

Глазурована пралінова цукерка з
додаванням карамельної крихти.
Пакети 1 кг

15 г
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9 міс.

«Добра Панда» арахіс

Величезна кількість арахісу
та хрустких кульок залитих
молочною праліновою
начинкою. Для поціновувачів молочного шоколаду
та хрусткої консистенції
цукерки.
4 кг

15 г

1 кг

Величезна кількість арахісу залитого праліновою
начинкою. Для поціновувачів горіхів. Пакети 1 кг

17 г

9 міс.

5

Цукерки батончики

Цукерки батончики

Каталог Продукції

«Щедрий Барин»

«БатонChik» з арахісом глазурований
Глазурований молочно-праліновий батончик зі
смаженим подрібненим арахісом. Пакети 1 кг

Стійкий до підвищення температури.
Неглазурований праліновий батончик зі
смаженим арахісом та смаженим
житом. Пакети 1 кг

6 кг

1 кг

15 г

6 кг
5 кг

9 міс.

1 кг
х

15 г
15 г

9 міс.

«БатонChik» зі смаком молока
Неглазурований праліновий батончик з
додаванням молока. Стійкий до підвищення
температури. Пакети 1 кг
6 кг
5 кг

1 кг
х

15 г
15 г

9 міс.

«БатонChik» хрусткий

«БатонChik» з ароматом горіха
Неглазурований молочно-праліновий батончик
зі смаженим подробленим арахісом. Стійкий
до підвищення температури. Пакети 1 кг

Стійкий до підвищення температури.
Неглазурований
молочно-праліновий
батончик з додаванням хрустких
кукурудзяних кульок. Пакети 1 кг

6

6 кг
5 кг

6 кг

1 кг

15 г

1 кг
х

15 г
15 г

9 міс.

«БатонChik» зі смаком пломбіра
Неглазурований молочно-праліновий батончик
зі смаком пломбіру. Стійкий до підвищення
температури. Пакети 1 кг

6 кг
5 кг

1 кг
х

15 г
15 г

9 міс.

9 міс.
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Ірис

Ірис «Апельсин»

Ірис

Каталог Продукції

Ірис «Казковий»

Напівтвердий ірис з великою кількістю
згущеного молока та вираженим
апельсиновим смаком. Особливо
яскраво смакує влітку. На середню
покупку в 300 г - 32-34 шт. Із зміною
температури не змінює характеристики.
Пакети 1 кг

Напівтвердий ірис з великою кількістю
згущеного молока та вираженим молочним
смаком. На середню покупку в 300 г - 32-34
шт. Із зміною температури не змінює
характеристики. Пакети 1 кг

6 кг

1 кг

9г

Ірис «Морська сіль»
Для поціновувачів оригінальних смаків.
Напівтвердий молочний ірис з додаванням
морської солі. На середню покупку в 300 г
- 32-34 шт. Із зміною температури не змінює
характеристики. Пакети 1 кг

12 міс.
6 кг

1 кг

9г

12 міс.

6 кг

1 кг

9г

12 міс.

Ірис «Мілк Вау»

Ірис «Корівка Зіронька» ванільний
Напівтвердий ірис з великою кількістю
згущеного молока та вираженим молочним
смаком. На середню покупку в 300 г - 32-34 шт. Із
зміною температури не змінює характеристики.

Напівтвердий ірис з великою кількістю
згущеного молока та вираженим
молочним смаком. На середню
покупку в 300 г - 32-34 шт. Із зміною
температури не змінює
характеристики. Пакети 1 кг
8

3,5 кг

6 кг

1 кг

9г

х

10 г

12 міс.

Ірис «Зі смаком молока»
Напівтвердий ірис з великою кількістю
згущеного молока та вираженим молочним
смаком. На середню покупку в 300 г - 32-34 шт.
Із зміною температури не змінює характеристики.

6 кг

1 кг

9г

12 міс.

12 міс.
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Цукерки неглазуровані

Цукерки «Річтаун Венеція»

Неглазуровані цукерки з ніжної нуги та
додаванням лимонних цукатів. Із
зміною температури не змінює
характеристики.
Пакети 1 кг

4 кг

1 кг

15 г

6 міс.

Цукерки «Нуга» з кокосом

Цукерки «Нуга» вишня

Неглазуровані цукерки з ніжної нуги та
додаванням кокосової стружки. Із зміною
темпертури не змінює характеристики.
Пакети 1 кг

Неглазуровані цукерки з ніжної нуги та
додаванням сублімованої вишні. Із зміною
температури не змінює характеристики.
Пакети 1 кг

Цукерки «Нуга» кава

Цукерки «Нуга» апельсин

Неглазуровані цукерки з ніжної нуги з
додаванням сублімованої кави. Із зміною
температури не змінює характеристики.
Пакети 1 кг

Неглазуровані цукерки з ніжної нуги та
додаванням апельсинових цукатів. Із зміною
температури не змінює характеристики.
Пакети 1 кг

Цукерки неглазуровані

Каталог Продукції

Цукерки «Річтаун Мілан»
Цукерки «Нуга» полуниця

Цукерки «Річтаун Рим»
Неглазуровані цукерки з ніжної нуги та
додаванням великої кількості подрібненої кураги.
Із зміною температури не змінює характеристики.
Пакети 1 кг
4 кг

1 кг

Неглазуровані цукерки з ніжної нуги та
додаванням сублімованої полуниці. Із зміною
температури не змінює характеристики.
Пакети 1 кг
6 міс.

15 г

Цукерки «Корівка Зіронька»

Неглазуровані цукерки з ніжної нуги та
додаванням великої кількісті
подрібненого арахісу. Із зміною
температури не змінює характеристики.
Пакети 1 кг
10

М`яка цукерка, аналог відомої популярної цукерки
«Корівка». Має високий вміст згущеного
молока - 37 %. Яскравий смак «вареного згущеного
молока». На середню покупку в 300 г - 21-23
цукерки. Пакети 1 кг

4 кг

1 кг

15 г

6 міс.
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15 г

8 міс.
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Цукерки помадні

Цукерки помадні

Каталог Продукції

Цукерки «Біла ромашка»

Цукерки «Банана»

«Тофік» аромат вершки

Глазурована м`яка помадна цукерка
з банановим смаком.
Пакети 1 кг

Глазурована м`яка помадна цукерка
з ароматом вершків. Доступна ціна.
Пакети 1 кг

«Фестиваль квітів» аромат молоко
Глазурована м`яка помадна цукерка
з ароматом молока.
Пакети 1 кг

Глазурована м`яка помадна цукерка з
ромовим смаком. Найпопулярніша в
Україні помадна цукерка.
Пакети 1 кг

4 кг

1 кг

15 г

6 міс.

«Тофік» аромат згущене молоко
Глазурована м`яка помадна цукерка
з ароматом згущеного молока. Доступна ціна.
Пакети 1 кг

«Фестиваль квітів» аромат вершки
Глазурована м`яка помадна цукерка
з ароматом вершків. Пакети 1 кг

6 кг

12
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6 міс.

13

Збивні цукерки

Цукерки «Пташине молоко»

Збивні цукерки

Каталог Продукції

«Желейний десерт» з ароматом абрикосу
Двошарові цукерки з суфле та желейною масою з ароматом абрикосу в шоколадній глазурі

Традиційні цукерки зі збивною
начинкою в шоколадній глазурі. Містить
величезну кількість згущеного
молока та вершкового масла. Незмінна
висока якість. Мікс 3-х смаків цукерок:
вершкові, шоколадні, лимонні.

1,8 кг

х

14 г

5 міс.

«Желейний десерт» з ароматом зеленого яблука
Двошарові цукерки з суфле та желейною масою з ароматом зеленого яблука в шоколадній глазурі

Традиційні цукерки зі збивною
начинкою в шоколадній глазурі. Містить
величезну кількість згущеного
молока та вершкового масла. Незмінна
висока якість. Мікс 3-х смаків цукерок:
вершкові, шоколадні, лимонні.
Компактний зручний формат коробки.

«Желейний десерт» з ароматом полуниці
Двошарові цукерки з суфле та желейною масою з ароматом полуниці в шоколадній глазурі

4,2 кг

14

300 г

x

5 міс.
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17 г

4 міс.

15

Цукерки глазуровані

«Мілк вау»

«Хайпер»

«Хайпер» з арахісом

Цукерки з ніжною ванільною нугою та шаром
м’якої карамелі в шоколадно-молочній глазурі.
Пакети 1 кг

Цукерки з ніжною ванільною нугою з додаванням
арахісу та шаром м`якої карамелі в
шоколадно-молочній глазурі. Пакети 1 кг

4 кг

Цукерки з ніжною ванільною нугою в
шоколадно-молочній глазурі.
Пакети 1 кг

4 кг

1 кг

14 г

20 г
20 г

4 кг

1 кг 20 г

12 міс.

«Санніленд» міні

Цукерки в шоколадно-молочній глазурі з арахісом.
Пакети 1 кг

Цукерки з ніжною ванільною нугою з додаванням
великої кількісті арахісу та шаром м`якої карамелі в
шоколадній глазурі. Пакети 1 кг

9 міс.
9 міс.

zl.com.ua

1 кг 20 г

12 міс.

4 кг

1 кг 20 г

9 міс.

«Кранч мікс»

«Згущонка з горішком»

Цукерка з м`якої карамельної маси з
додаванням кукурудзяних кульок в
шоколадно-молочній глазурі. Пакети 1 кг

Цукерки в шоколадно-молочній глазурі з
начинкою: м`яка карамель з арахісом. Пакети 1 кг

4 кг

16

12 міс.

«Суперово»

4 кг

4 кг
1 кг
2,422 кг 173 г

1 кг 20 г

12 міс.

«Еден Джой» кокос, міні

Цукерки з кокосовою начинкою в
шоколадно-молочній глазурі. Зручний
для розміщення на полиці пакет
Стабілобег та пакети фасовкою 1 кг

Цукерки глазуровані

Каталог Продукції
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4 кг

1 кг

14 г

9 міс.
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Цукерки глазуровані

Цукерки глазуровані

Каталог Продукції

«Еден Джой» кокос

«Крокант ласощі»

Цукерки з твердого грильяжу з додаванням подрібненого фундука та арахісу в шоколадно-молочній
глазурі. Переваги: маленький розмір, оригінальна
упаковка. Легко вживати за рахунок маленької
товщини начинки - 4 мм. На середню покупку
в 300 г - 33-35 шт. Пакети 1 кг

6 кг 1 кг 8 г

Батончик з кокосовою начинкою в
шоколадно-молочній глазурі

4 кг

х

40 г

30 г

8г

6 міс.

«Санніленд» какао
Батончик з ніжної шоколадної нуги з великою
кількістю арахісу та шаром м`якої карамелі в
шоколадній глазурі.

х

38 г

12 міс.

12 міс.

Батончик з м`якої карамелі з арахісом в
шоколадно-молочній глазурі.

4 кг

18

1 кг

«Санніленд»

«Крейзі нат»
х

6 кг

Батончик з ніжної ванільної нуги з великою
кількістю арахісу та шаром м`якої карамелі в
шоколадній глазурі.

4 кг

3 кг

Цукерки з твердого грильяжу з подрібненим фундуком та арахісом в шоколадній глазурі. Переваги:
маленький розмір, оригінальна упаковка. Легко
вживати за рахунок маленької товщини начинки
- 4 мм. На середню покупку в ТТ 300 г - 33-35 шт.
Пакети 1 кг

9 міс.

«Мілк вау»

Батончик з ніжної ванільної нуги, в
шоколадно-молочній глазурі.
Найдоступніша ціна за рахунок
ваги 30 г

5 міс.

«Грильяж ласощі»
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х

4 кг

38 г

12 міс.

«Прометей»
Не загорнуті цукерки. Традиційний м`який грильяж
з подрібненим арахісом в шоколадній глазурі.
Незмінна висока якість.

2,3 кг

х

16 г

3 міс.

19

Шоколадні батончики

Шоколадні батончики

Каталог Продукції

«Мілк вау» в шоу-боксі

«Крейзі нат» в шоу-боксі

Батончик з м`якої карамелі, з арахісом в
шоколадно-молочній глазурі. Зручний для
розміщення у ТТ шоу-бокс невеликого розміру.

5,04 кг 840 г 35 г

6 міс.

«Еден Джой» кокос в шоу-боксі

Батончик з кокосовою начинкою в
шоколадно-молочній глазурі. Зручний для
розміщення у ТТ шоу-бокс невеликого розміру.

5,76 кг 960 г 40 г

Батончик з ніжної ванільної нуги в
шоколадно-молочній глазурі.
Найдоступніша ціна за рахунок
ваги 30 г

9 міс.

«Санніленд» какао в шоу-боксі

Батончик з ніжної шоколадної нуги, з великою
кількістю арахісу та шаром м`якої карамелі в
шоколадній глазурі. Зручний для розміщення у ТТ
шоу-бокс невеликого розміру.

5,472 кг 912 г 38 г

«Санніленд» в шоу-боксі

Батончик з ніжної ванільної нуги з великою
кількістю арахісу та шаром м`якої карамелі в
шоколадній глазурі. Зручний для розміщення у ТТ
шоу-бокс невеликого розміру.

5,472 кг 912 г 38 г

12 міс.

«Хайпер» в шоу-боксі

4,32 кг

720 г 30 г

Батончик з ніжної ванільної нуги з шаром м`якої карамелі в шоколадно-молочній глазурі. Зручний для
розміщення у ТТ шоу-бокс невеликого розміру.

12 міс.

5,04 кг 840 г 35 г
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Глазуровані шоколадні

«Чокотель» з фундуком

Глазуровані шоколадні

Каталог Продукції

Шоколадні цукерки з ніжною
трюфельно-шоколадною начинкою,
що легко тане у роті з додаванням
цілого ядра фундука. Мають
яскравий шоколадно-горіховий смак.
Пакети 1 кг

4 кг

1 кг

15 г

8 міс.

«Бумберрі» шоколад

«Бумберрі» полуниця

Шоколадні цукерки з вибуховою карамеллю та
ніжною трюфельно-шоколадною начинкою, що
легко тане у роті. Мають яскравий шоколадний
смак. Пакети 1 кг

Шоколадні цукерки з полуничним смаком та
вибуховою карамеллю в ніжній трюфельній
начинці, що легко тане у роті. Начинка має
полуничний смак та містить шматочки вибухової
карамелі. Пакети 1 кг

4 кг

1 кг

14 г

8 міс.

4 кг

1 кг

14 г

8 міс.

«Чокотель» з кульками

Шоколадні цукерки з ніжною
трюфельно-шоколадною
начинкою, що легко тане у роті з
додаванням хрустких
кукурудзяних кульок. Мають
яскравий шоколадний смак.
Пакети 1 кг
«Вишня заспиртована в
шоколадній глазурі»
4 кг

1 кг

15 г

8 міс.

Шоколадні цукерки з помадною начинкою та цілою
заспиртованою вишнею. Незмінна висока якість.
Випускаються більше 15 років.

2,5 кг
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«ТрюфельOk!»
Шоколадні цукерки з ніжною
трюфельно-шоколадною начинкою,
що легко тане у роті.

2,5 кг

х

15 г

6 міс.

23

Глазуровані шоколадні

Цукерки «Румба»

4 кг

1 кг

15 г

Глазуровані шоколадні

Каталог Продукції

6 міс.

Цукерка з молочно-трюфельною
начинкою з ванільним смаком.
Містить подрібнений арахіс.

«Голден Оушн»

Шоколадні цукерки з праліновою начинкою та
яскравим горіховим смаком. У формі морського
коника. Незмінно висока якість.

«Стріла»
Традиційні цукерки з помадно-кремовою начинкою з додаванням коньяку в шоколадній глазурі.
Містить величезну кількість згущеного молока та
вершкового масла. Незмінна висока якість.

Цукерки «Танго»
2 кг

4 кг

1 кг

15 г

х

13 г

6 міс.

1,6 кг

х

20 г

5 міс.

6 міс.

Цукерка з шоколадно-трюфельною
начинкою. Містить подрібнений
арахіс.

Цукерки «Самба»

4 кг

1 кг

15 г

6 міс.

Цукерка з шоколадно-трюфельною
начинкою з карамельним смаком.

«Чорнослив з мигдалем
в шоколадній глазурі»

М`який чорнослив з цілим ядром мигдалю
всередині. Цукерки в шоколадній глазурі. Єдина
цукерка ручної роботи.

1,8 кг
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«Раффінато» преміум
Цукерка складається з молочної
трюфельної маси з додаванням кокосової
стружки та вафельної крихти. Для
поціновувачів кокосового смаку.

2,5 кг

x

15 г

9 міс.

25

Цукерки в коробках

«Вітання»

Набір високоякісних цукерок: «Стріла»,
«Пташине молоко», «Прометей».
Доступна ціна за 600 г

«Вітання із Житомира»

«Любові, Успіхів, Достатку»

Набір високоякісних цукерок, що випускаються
більше 15 років: «Стріла», «Пташине молоко»,
«Прометей». Доступна ціна за 600 г

Назва: універсальна формула побажань на будь-яке
свято. Містить три види цукерок. ЛЮБОВ: шоколадна
цукерка у вигляді сердечка з молочним смаком. УСПІХ:
шоколадна цукерка у вигляді підкови з шоколадною
начинкою. ДОСТАТОК: шоколадна монета євро.

6 кг 600 г

3,6 кг

600 г

х

Цукерки в коробках

Каталог Продукції

х

5 міс.

5 міс.

1,275 кг 225 г
2,22 кг 370 г

х
х

8 міс.

«Бажаємо щастя»

Елітний набір цукерок вагою 1,1 кг
Містить високоякісні цукерки, що є
візитівкою фабрики: «Стріла», «Пташине молоко», «Чорнослив у шоколадній
глазурі», «Прометей», «Golden ocean».
Цукерки незмінно високої якості!

4,4 кг 1,1 кг

х

2 міс.

«Стріла»

«Вишня заспиртована в шоколаді»

У коробці 10 цукерок. Традиційні цукерки з
помадно-кремовою начинкою в шоколадній
глазурі. Містить величезну кількість згущеного
молока та вершкового масла.
Незмінно висока якість.

Шоколадні цукерки з помадною начинкою та цілою
заспиртованою вишнею.

2 кг 200 г
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2,05 кг 205г

х

8 міс.
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Цукерки в коробках

Каталог Продукції

Цукерки в коробках

«Чорнослив у шоколадній глазурі»

«Sweets»
М`який чорнослив з цілим ядром
мигдалю всередині. Цукерки в шоколадній глазурі. Єдина цукерка ручної роботи.
Оригінальний привабливий формат
коробки.

2,88 кг

240 г

х

4 міс.

Оригінальний привабливий дизайн коробки. У коробці 36-39 цукерок: «Бумбері полуниця» (Шоколадні цукерки
з ніжною трюфельною начинкою має полуничний смак та містить шматочки вибухової карамелі), «Бумбері
шоколад» (Шоколадні цукерки з ніжною трюфельною начинкою має шоколадний смак та містить шматочки
вибухової карамелі), «Чокотель з фундуком» (Шоколадні цукерки з ніжною трюфельно-шоколадною начинкою містить подрібнений фундук), «Чокотель з кульками»(Шоколадні цукерки з ніжною
трюфельно-шоколадною начинкою містить хрусткі кукурудзяні кульки).

«Вишня заспиртована в шоколадній глазурі»

4,376 кг 547 г

х

«Із України з любов’ю»

Оригінальний привабливий формат
коробки. Шоколадні цукерки з помадною
начинкою та цілою заспиртованою
вишнею. Незмінна висока якість.

Оригінальний привабливий дизайн коробки. У коробці вкладено рельєфну карту України. Містить 3 види
цукерок. ЛЮБОВ: шоколадна цукерка у вигляді сердечка з молочним смаком. УСПІХ: шоколадна цукерка у
вигляді підкови з шоколадною начинкою. ТРЮФЕЛЬ: цукерка глазурована з ніжною трюфельною начинкою.

2,976 кг

248 г

х

8 міс.
1,825 кг 365 г х
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8 міс.
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Цукерки вафельні

Цукерки вафельні

Каталог Продукції

«Мілк Вау» вершкові

«Пірат ДЖО»

«Пірат ДЖО» в шоубоксі

Глазуровані вафельні цукерки з шоколадним
смаком. Компактний зручний для розміщення
шоу-бокс.

4,32 кг

Вафельна цукерка у форматі
батончика. З ніжною вершковою
начинкою. У молочно-шоколадній
глазурі.

2,5 кг

х

25 г

х

30 г

Глазуровані вафельні цукерки з шоколадним
смаком.

2,5 кг

10 міс.

х

30 г

10 міс.

10 міс.

«ТОКІО»
«Прем`єр Гулівер»

«Шалені тачки» з вершками

Вафельні цукерки з арахісовою начинкою в
шоколадній глазурі.

2,5 кг

Доступні глазуровані вафельні
цукерки зі смаком пряженого
молока. Вафельний лист - темний.
На середню покупку в
300 г - 15-17 шт.

х

30 г

2,5 кг

10 міс.

х

25 г

10 міс.

«Ананас для Вас»

2,5 кг

х

16 г

Глазуровані вафельні цукерки з ананасною начинкою.
Особливо гарно смакує влітку.

10 міс.

3,5 кг

30

Вафельні цукерки з вершковою начинкою в
молочно-шоколадній глазурі. Містить 4 різних
кольори упаковки в одному ящику. Яскравий
«дитячий» дизайн упаковки.
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13 г

10 міс.
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Цукерки вафельні

«Блумі» зі смаком шоколаду

«ДЛЯ ВНУЧАТ» вершкові
Глазуровані вафельні цукерки з вершковим смаком за доступною ціною.
На середню покупку в 300 - 18-19 шт.

Глазуровані вафельні
цукерки з шоколадним смаком та
яскравим дизайном.
На середню покупку в
300 г - 18-19 шт.

3кг

х

16 г

Конфетывафельні
Цукерки
вафельные | Цукерки вафельні

Каталог Продукції

10 міс.

«Блумі» зі смаком пряженого молока
«ДЛЯ ВНУЧАТ» з вершково-шоколадним смаком
Глазуровані вафельні цукерки з вершково-шоколадним смаком за доступною ціною.
На середню покупку в 300 г - 18-19 шт.

Глазуровані вафельні
цукерки зі смаком пряженого
молока та яскравим дизайном.
На середню покупку
в 300 г - 18-19 шт.

«ДЛЯ ВНУЧАТ» з вершково-банановим смаком

3 кг

х

16 г

10 міс.

Глазуровані вафельні цукерки з вершко-банановим смаком за доступною ціною.
На середню покупку в 300 г - 18-19 шт.

3 кг
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16 г
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Вафлі

Вафлі з начинкою
частково покриті глазур’ю
«Мілк Вау»

«Ролс» з молочним смаком

Вафлі

Каталог Продукції
Традиційний давно знайомий споживачам
формат: 8 шт. в упаковці.
Семишарові вафлі з молочним смаком.

«Ролс» з шоколадним смаком
Традиційний давно знайомий споживачам
формат: 8 шт. в упаковці. Семишарові вафлі з
темним листом та 2-ма начинками: з молочним смаком та з шоколадним смаком.

Семишарові вафлі з ніжною
молочною начинкою. Нижня частина
вафель покрита
молочно-шоколадною глазур`ю.
На середню покупку
в 300 г - 20-21 шт.

2 кг

х

12 г

«Ролс» зі смаком банану
Традиційний давно знайомий споживачам
формат: 8 шт. в упаковці.
Семишарові вафлі з банановим смаком.
Особливо гарно смакує влітку.

6 міс.

«Мілк Вау» з вершками
«Ролс» з ароматом лимону

Традиційний давно знайомий споживачам
формат: 8 шт. в упаковці. Семишарові вафлі
з лимонним смаком. Особливо гарно смакує
влітку.

Семишарові вафлі з ніжною
вершковою начинкою. Вага ящика
2,5 кг. На середню покупку
в 300 г - 23-24 шт.

«Ролс» з молочно-шоколадним смаком
Традиційний давно знайомий споживачам
формат: 8 шт. в упаковці. Семишарові вафлі з
світлим листом та 2-ма начинками: з молочним смаком та з шоколадним смаком.
2,5 кг

х

14 г

12 міс.

3,2 кг 100 г
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Вафлі

«Артем»

«Занзібар»
з ароматом лимону

«Артек ласощі»
Семишарові вафлі з шоколадною начинкою,
популярні серед споживачів.

х

4 кг

Семишарові вафлі з шоколадною
начинкою. Популярні серед
споживачів .

4 кг

х

25 г

8 міс.

«Білий Маг»

«МагМістер» з молоком

Одинадцятишарові вафлі з начинкою з молочним
смаком.

Одинадцятишарові вафлі з темним листом та
начинкою з молочним смаком.

4,5 кг

х

25 г

4,5 кг

8 міс.

х

35 г

8 міс.

«Щедрий Барин»
4,5 кг

х

35 г

Семишарові вафлі з темним листом та начинкою з шоколадним смаком.
Форма - квадратна.

8 міс.

4,5 кг

36

25 г

8 міс.

«МагМістер»

Одинадцятишарові вафлі з темним
вафельним листом та двома
начинками: з молочним та
шоколадним смаком.

Семишарові вафлі з лимонним смаком.
Особливо гарно смакує влітку.

Конфеты вафельные | Цукерки вафельні
Вафлі

Каталог Продукції
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Печиво затяжне

Печиво затяжне

Каталог Продукції

«Марія»
Традиційне відоме затяжне печиво.
Випускається за незмінною
рецептурою більше 20 років. Єдина
в Україні «Марія» з
багатошаровою структурою –
найсмачніша серед всіх виробників.
Печиво містить мінімальну
кількість цукру та жиру.

«Марія»

«Марія»

Відоме затяжне печиво за незмінною рецептурою.
Зручний формат упаковки 130 г - доступний всім.
Печиво містить мінімальну кількість цукру та жиру.

5 кг

х

8г

10 міс.

3,9 кг 130 г

12 міс.

х

Відоме затяжне печиво за незмінною рецептурою.
Зручний формат упаковки 160 г - доступний всім.
Печиво містить мінімальну кількість цукру та жиру.

4,8 кг

160 г

х

12 міс.

«Марія»

Фемелі-Пак: найбільша в Україні
упаковка 270 г для всієї родини.
Печиво містить мінімальну
кількість цукру та жиру.

9,45 кг 270 г

8г

«Марія»

«Раціон»

Відоме затяжне печиво за незмінною рецептурою.
Зручний формат упаковки «ППР» - доступний всім.
Печиво містить мінімальну кількість цукру та жиру.

Галети печиво без цукру та жиру. Упаковка
«флоу-пак» зберігає властивості
напротязі всього терміну зберігання.

12 міс.
3,78 кг
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9 кг

50 г

х

24 міс.
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Печиво затяжне

Печиво затяжне

Каталог Продукції

«Зоологічне»

«Файні звірята»

«Зоологічне»

Крекер з цільнозернового борошна для дітей за
доступною ціною. Для харчування у
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладах. Не містить: консервантів,
підсилювачів смаку, синтетичних барвників та
ароматизаторів.

Традиційне відоме затяжне печиво для дітей за
доступною ціною. Для харчування у
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладах. Не містить: консервантів,
підсилювачів смаку, синтетичних барвників та
ароматизаторів.

2,5 кг 250 г

Традиційне відоме затяжне печиво.
Випускається за незмінною
рецептурою більше 20 років.
Вага ящика 2,5 кг, 5 пакетів по 500 г

2,5 кг

500 г

х

х

8 міс.

2,5 кг 250 г 5,5 г

12 міс.

12 міс.

«Зоологічне»

Традиційне відоме затяжне печиво. Випускається
за незмінною рецептурою більше 20 років.

5 кг

40
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5,5 г

10 міс.
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Печиво затяжне

Печиво затяжне

Каталог Продукції

«Бабусина випічка»
Затяжне печиво за
покращеною рецептурою та
поліпшеним смаком. Упаковка
«флоу-пак» (4 шт. печива) у прозору
плівку зберігає властивості печива
підчас всього терміну зберігання.
Зручний для
споживачів формат.

«Бабусина випічка» з яблуком та корицею

«Бабусина випічка» з родзиками

Затяжне печиво за покращеною рецептурою і
поліпшеним смаком з додаванням яблука та кориці.
Зручний формат упаковки для споживання: шоу-бокс з
10 упаковками, флоу-пак (4 шт. печива в упаковці).

Затяжне печиво за покращеною рецептурою і
поліпшеним смаком з додаванням родзинок. Зручний
формат упаковки для споживання: шоу-бокс з 10
упаковками, флоу-пак (4 шт. печива в упаковці).

5,44 кг 680 г 17 г
3,5 кг 68 г 17 г

3,5 кг
4,32 кг

54 г 13,5 г
540 г 13,5 г

12 міс.

«Бабусина випічка» з висівками

Затяжне печиво за покращеною рецептурою і
поліпшеним смаком з додаванням висівок. Зручний
формат упаковки для споживання: шоу-бокс з 10
упаковками, флоу-пак (4 шт. печива в упаковці).
4 кг 500 г 12,5 г
3,5 кг 50 г 12,5 г

х

х

10 міс.

Затяжне печиво з покращеною рецептурою та
поліпшеним смаком. Упаковка «флоу-пак» (4 шт.
печива) у прозору плівку зберігає властивості
печива під час всього терміну зберігання

2,5 кг

42

12 міс.

«Смуглянка»

3,3 кг

12 міс.

12 міс.

«Смуглянка» з висівками

Вагове затяжне печиво з
додаванням висівок за
покращенною рецептурою.

5,44 кг 680 г 17 г
3,5 кг 68 г 17 г
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10 міс.
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«Бабусина випічка» з шоколадними дропсами
Затяжне печиво за покращеною рецептурою і
поліпшеним смаком з додаванням шоколадних
дропсів. Зручний формат упаковки для споживання:
шоу-бокс з 10 упаковками, флоу-пак (4 шт. печива в
упаковці).
5,44 кг 680 г
3,5 кг 68 г

17 г
17 г

12 міс.

«Смуглянка» з родзинками

Затяжне печиво з покращеною рецептурою та
поліпшеним смаком. Начинка - велика кількість
родзинок 15 %. Упаковка «флоу-пак» (4 шт. печива) у
прозору плівку зберігає властивості печива під час
всього терміну зберігання.

3 кг
3 кг

х
х

х
х

12 міс.
10 міс.
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Крекер

Крекер

Каталог Продукції

«Житомир Петіт Бюре»

«Житомир Петіт Бюре»

Традиційний хрусткий європейський крекер з вершковим маслом.
4 кг

х

10 г

6 міс.

«Житомир Петіт Бюре»
Традиційний хрусткий європейський крекер з вершковим маслом, зручний формат упаковки - 150 г
5,4 кг

Традиційний хрусткий європейський крекер з вершковим маслом.
Фемелі-Пак: велика упаковка 300 г
для всієї родини.

11,4 кг

300 г 10 г

8 міс.

150 г

10 г

8 міс.

«Житомир Петіт Бюре»
Традиційний хрусткий європейський крекер з вершковим маслом, зручний формат упаковки - 95 г

6,84 кг
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10 г

8 міс.
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Цукрове печиво

Цукрове печиво

Каталог Продукції

«Сонечко» зі смаком лимона

«Золоте кільце»

Традиційне ніжне цукрове печиво з ароматом
пряженого молока, за доступною ціною.

4,55 кг 130 г 10 г

Традиційне ніжне цукрове печиво
зі смаком лимона, хрумке та легке.
Фасується в прозорій упаковці.

3,3 кг

х

7г

12 міс.

«Флоренсі» ароматом пряженого молока
Традиційне цукрове печиво з масляно-вершковим
смаком. Фемелі-Пак: велика упаковка 335 г для
всієї родини.

11,725 кг

335 г 10 г

12 міс.

12 міс.

«Флоренсі» аромат медовий пряник
Традиційне цукрове печиво зі смаком меду та
кориці. Фемелі-Пак: велика упаковка 335 г для всієї
родини.

«Золоте кільце»

11,725 кг

335 г 10 г

12 міс.

«Флоренсі»
Традиційне цукрове печиво. Фемелі-Пак: велика
упаковка 335 г для всієї родини.

11,725 кг

335 г 10 г

12 міс.

«Совушка»

Традиційне ніжне цукрове печиво з
ароматом пряженого молока, за
доступною ціною.
46

Дитяче цукрове печиво з вітаміннім комплексом.
Для харчування дітей у дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладах. Не містить: консервантів, підсилювачів
смаку, синтетичних барвників та ароматизаторів.

7,525 кг

215 г 10 г

12 міс.

zl.com.ua
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«До посту»

Цукрове печиво до посту. Не містить продуктів
тваринного походження.

4,5 кг

х

х

10 міс.

47

Цукрове печиво

«Філін Фі-Фі»
Дитяче цукрове печиво з
вітаміннім комплексом.
Рекомендовано
Міністерством охорони
здоров`я та Міністерством
освіти України для
вживання дітьми з 3-х
років, а також в
дитячо-освітніх та
оздоровчих закладах. Не
містить: консервантів,
підсилювачів смаку,
синтетичних барвників та
ароматизаторів.

4,3кг

х

17 г

«До чаю»

«Козацьке»

Цукрове печиво зі смаком пряженого молока.

Цукрове печиво, посипане цукром.

5 кг

х

5,5 кг

х

х

10 міс.

3,5 кг

х

х

10 міс.

«Бакс»

«Сакура»

Традиційне цукрове печиво.

Традиційне цукрове печиво.

4 кг

Традиційне цукрове печиво з
масляно-вершковим смаком
посипане цукром.

х

10 міс.

«Трембіта»

х

х

10 міс.

4,5 кг

х

х

10 міс.

«Світанкове»

«Флоренсі»

Цукрове печиво зі смаком пряженого молока.

Традиційне цукрове печиво з масляно-вершковим
смаком.

10 міс.
6,5 кг
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Цукрове печиво
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х
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4,5 кг

х

х

10 міс.
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Печиво цукрове глазуроване

Глазуроване печиво-сендвіч з какао
та начинкою зі смаком шоколаду.

1,2 кг

х

х

«Арчі»
зі смаком капучино

10 міс.

Глазуроване печиво-сендвіч з начинкою зі смаком
капучино.

1,2 кг

Х

х

10 міс.

«Арчі»
з ванільним смаком
Глазуроване печиво-сендвіч з начинкою з
ванільним смаком.

1,2 кг

Х

х

Печиво цукрове глазуроване

«Арчі» зі смаком шоколаду

Каталог Продукції

10 міс.

«Комета» з ароматом мигдалю
Цукрове печиво з мигдальним
смаком.
З підглазурованим денцем та
декором на поверхні.

1,25 кг

х

х

«Арчі»
зі смаком лимону та морською сіллю
Глазуроване печиво-сендвіч: 1 печиво з какао, 2
печиво світле, з начинкою зі смаком лимону та
додаванням морської солі.

1,2 кг

10 міс.

Х

х

10 міс.

«Візерункове»
Глазуроване цукрове печиво з подрібненим
арахісом, декороване молочною глазур`ю.

1 кг

х

х

10 міс.

«ХуторOk!»
Цукрове печиво з підглазурованим
денцем.

1,2 кг

х

х

10 міс.

«Оксамитове»

«Презенталь»

Глазуроване цукрове печиво.

Глазуроване цукрове печиво с посипкою
подрібненим арахісом.

1,3 кг
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1 кг

х

х

10 міс.
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Дієтичні вироби

«Батончик з фруктозою»
«Марія» з фруктозою

«Монель» з фруктозою

Фасоване та вагове відоме споживачам затяжне
печиво «Марія» з натуральним цукрозамінником
(фруктозою).

Желейні глазуровані цукерки з натуральним
цукрозамінником (фруктозою).

8,4 кг 240 г
5 кг х

х
х

12 міс.
6 міс.

6 кг

х

1 кг

6 міс.

Праліновий неглазурований батончик з
арахісом та натуральним
цукрозамінником (фруктозою).
6 кг

1 кг

15 г

9 міс.

«Пташка» з фруктозою
Збивні (начинка «Суфле») глазуровані цукерки з
натуральним цукрозамінником (фруктозою).

«Печиво з фруктозою»

4 кг 1 кг

х

6 міс.

«Лана»
Глазурована вафельна цукерка з натуральним
цукрозамінником (фруктозою).

Загорнуте у флоу-пак печиво з
натуральним цукрозамінником
(фруктозою).

52

5,58 кг

155 г

х

6 міс.
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«Осінній сад»

Загорнуті у флоу-пак вафлі з натуральним
цукрозамінником (фруктозою). Упаковка містить вісім
вафель та зберігає хрусткі властивості продукції під
час всього терміну.

2,7 кг 80 г
4 кг
х

х
х

Печенье вироби
сахарное глазированное | Печиво цукрове глазуроване
Дієтичні

Каталог Продукції

3 міс.

«Печиво на стевії»
Вагове затяжне печиво з натуральним
цукрозамінником (стевією).

5,5 кг

х

х

6 міс.
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Мультизлакові батончики

Каталог Продукції

Цукерки глазуровані
"Milk WOW" вершкові

Вага ящ.: 2,5 кг
Термін придатності: 10міс.

Ірис напівтвердий тиражений
"Ірис Казковий"

«Гуд Вей» з курагою

Мультизлаковий батончик з глазурованим
денцем, складається з вівсяних і кукурудзяних
пластівців, рисових кульок, шматочків кураги,
арахісу, родзинок і натурального меду. Доступна
ціна. Зручний для розміщення шоу-бокс
невеликого розміру.

Вага ящ.: 1 кг
Термін придатності: 12міс.

«Гуд Вей» з чорносливом

Мультизлаковий батончик з глазурованим
денцем, складається з вівсяних і кукурудзяних
пластівців, рисових кульок, шматочків чорносливу,
арахісу, родзинок і натурального меду. Доступна
ціна. Зручний для розміщення шоу-бокс невеликого розміру.

ТОP 6

Цукерки глазуровані
"Біла ромашка"

Вага ящ.: 6кг х 1000г
Термін придатності: 6міс.
5,04 кг 840 г 35 г
х
3,5 кг
35 г

9 міс.

5,04 кг 840 г
3,5 кг х

35 г
35 г

9 міс.

Вага шб.: 960г 24шт х 40г
Термін придатності: 9міс.

Переваги ТОП 6:
- спеціальна ціна,
- популярність,
- швидка оборотність,
- смак та якість на
вищому рівні.

«Бонжорно» з курагою

Доступна ціна. Мультизлаковий батончик з
курагою містить вівсяні і кукурудзяні пластівці,
арахіс, рисові кульки, шматочки кураги, родзинки і
натуральний мед, які роблять його смачним і,
головне, дуже корисним.

5,04 кг 840 г
х
3,5 кг

54

35 г
35 г

9 міс.

Цукерки глазуровані
"Еден джой"кокос, шоубокс

Цукерки глазуровані
"Бабусині байки"

Вага ящ.: 6кг х 1000г
Термін придатності: 6міс.

«Бонжорно» з чорносливом

Доступна ціна. Мультизлаковий батончик з
чорносливом містить кукурудзяні пластівці,
арахіс, рисові кульки, шматочки чорносливу,
родзинки, натуральний мед, які роблять його
смачним і, головне, дуже корисним.

5,04 кг 840 г
х
3,5 кг

35 г
35 г

Печиво затяжне "Марія"

Вага ящ.: 5,67кг 21шт х 270г
Термін придатності: 12міс.

9 міс.
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