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К АСКАНІЯ-ПАК = РОЗРОБНИК + ВИРОБНИК + ФАСУВАЛЬНИК

РОЗРОБНИК
Для реалізації цієї функції ми створи-

ли потужну команду технологів, 

котрій доступний широкий спектр 

інгредієнтів від провідних вироб-

ників. 

ВИРОБНИК
• Виробляти весь асортимент базо-

вих соусів (майонезних, томатних, 

соєвих).

• Виробляти гомогенні, гетерогенні, 

а також рідкі соуси.

• Виробляти концентрати натураль-

ного чаю, маринади, топінги.

• Виробляти крем-меда.

ФАСУВАЛЬНИК
Ми маємо можливість фасувати 

соуси в наступні види пакування:

• Порційні – діп, стік, стакан, сашет.

• Для домашнього споживання – 

РЕТ-пляшка, склотара.

• Для професійного використання – 

дой-пак, РЕТ-, HDPE-пляшка, відро.

Для забезпечення найвищих стандартів якості на підприємстві впроваджена і сертифікована 

система харчової безпеки, яка постійно розширюється та вдосконалюється. На сьогодні інтегро-

вана система менеджменту ТОВ «АСКАНІЯ-ПАК» включає такі вимоги:

• Системи менеджменту харчової безпеки FSCC 22000,

• Особливих вимог клієнтів (SQMS McDonald’s, Jacobs, KFC та ін.),

• Ісламських канонічних норм (Halal).

100%
ДОСТУПНІСТЬ, 
ПОСТАЧАННЯ,  

ДИЗАЙН, 
НАДІЙНІСТЬ,

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІСТЬ, 
ЕФЕКТИВНІСТЬ, 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
СТУПІНЬ ЕКОЛОГІЧНОСТІ І Т.П. 

20рокiв
УСПІШНОГО

ДОСВІДУ 
РОБОТИ

СУЧАСНА 
ЛАБОРАТОРІЯ



АСОРТИМЕНТ СОУСІВ
Широкий асортимент смаків - від класичних до власних ексклюзивних рецептів. Якісний та яскра-

вий смак! Обирайте зручний професійний формат упаковки, що підходить саме для вашої кухні :)

КЕТЧУП   Томатний соус наділений тонким ароматом, здатним 
прикрасити більшість страв. Має насичений літній томатний смак, 
перетворюючи повсякденну страву на кулінарний шедевр. Викори-
стовується як заправка до м'яса та деяких овочів, чудово поєд-
нується з макаронними виробами та деякими крупами.

МАЙОНЕЗ    Класичний майонез з пікантними нотками, виготов-
лений за традиційними рецептами прованських кухарів. Яскравий 
смак зробить будь-яку страву неповторною та перетворить обід чи 
вечерю на справжню насолоду.

ГІРЧИЦЯ   Традиційне українське поєднання справжньої нату-
ральної гірчиці та солодкого меду.  Пікантна гірчиця з неповторним 
ароматом та смаком - обов'язкова приправа для справжніх поціно-
вувачів гірчиці.

СОЛОДКИЙ ЧИЛІ   Екзотичний азіатський соус приємно здивує 
Вас несподіваним солодко-гострим смаком. Яскраве поєднання 
різних перців надасть вашим стравам присмак тропічних пряно-
щів та аромат Азії.

МАНГО & ЧИЛІ    Незвичайне поєднання тропічного солодкого 
манго та гострого перцю чилі в цьому соусі додасть нотку Азії 
м'ясу, рибі, салатам. Закуски, маринади, заправки стають з ним 
особливими. Свіжість та гострота відрізняє цей тайський екзотич-
ний соус - його обов'язково варто спробувати.

КИСЛО & СОЛОДКИЙ   Соус, настояний на натуральному пюре 
абрикоса, має збалансований кисло-солодкий смак, створює харак-
терний пікантний присмак. Він походить з Китаю, але був запозиче-
ний багатьма національними кухнями і знайшов безліч шануваль-
ників по всьому світу.

АДЖИКА   Цей соус увібрав у себе всю гостроту і весь аромат чер-
воного перцю, свіжого часнику та нотки різноманітної суміші 
пряних трав. Соус традиційно добре поєднується з більшістю м'яс-
них і рибних страв, а також з овочами. 

БАРБЕКЮ   Цей соус відрізняється насиченим томатним смаком 
та лавкою ароматних спецій. Незамінний компонент до запеченого 
та смаженого м'яса, шашликів, різноманітних гриль-меню. Можна 
використовувати цей соус як маринад, щоб зробити м'ясо м'яким, 
соковитим і дуже смачним.



БРУСНИЧНИЙ    Вишуканий соус має приємний, насичений, кис-
ло-солодкий брусничний смак, ніжну консистенцію та аромат. 
Соус стане прекрасною заправкою до запеченого або смаженого 
на грилі м'яса. У поєднанні з качкою - надзвичайно вдалий дует.

СИРНИЙ    Знаменитий смак Франції. Виготовлений на основі 
різних видів сирів, він поєднується з пастою, легкими закусками, 
а також з бутербродами та піцою. На Вас чекають нові кулінарні 
шедеври.

ЧАСНИКОВИЙ   Часниковий соус використовується для приготу-
вання різноманітних страв у всьому світі. Ним заправляють ово-
чеві салати, подають до риби, м'яса та птиці. Особливо смачно, 
якщо страви приготовленні на грилі.

ТАР-ТАР    Соус на основі майонезу та маринованих огірків іде-
ально підходить до смаженого м'яса, риби та салатів. Тар-тар 
додасть пікантні нотки у ваші улюблені страви. Обов'язково спро-
буйте цей соус - і він стане одним із ваших улюблених!

ФРАНЦУЗЬКИЙ & ГІРЧИЦЕЮ    Ніжний та густий соус на 
основі майонезу з гострою та пікантною гірчицею і паприкою 
надає вишуканий смак французької кухні. Ідеально підходить до 
м'ясних страв, баварських ковбасок, риби та птиці, а також до 
страв з картоплі.

СОЄВИЙ    Класичний смак соєвого соусу, який ні з чим не сплу-
таєш. Підходить до морепродуктів, рису, азіатських страв, суші, 
також можна використовувати як маринад.

ТЕРІЯКІ    Густий та солодко-солонуватий імбирний смак соєвого 
соусу. Теріякі надає стравам неперевершеного смаку. Ідеально 
підходить як приправа та маринад до курки-гриль, риби, як 
заправка до рису та страв азіатської кухні.

БУРГЕР    Легка пікантність соусу доповнює смак бургера в поєд-
нанні з булочкою та овочами. Композиція зі справжнього майоне-
зу,  томатів та пюре з болгарського перцю ідеально смакує з бурге-
ром, сендвічем чи хот-догом.

КАРІ    Поєднання індійських спецій карі та фруктового пюре 
захоплювало європейців ще з колоніальних часів. Ароматний 
смак цього соусу з його пікантністю чудово доповнить страви з 
курки та надихне вас на східні кулінарні експерименти.



НОВИЙ, ЗРУЧНИЙ, СТИЛЬНИЙ ФОРМАТ СОУСІВ В ПЛЯШЦІ
Соус - це? Соус - не страва, соус - інструмент, один з найважливіших для кухаря, зберігає своє 

значення "творця" або "регулятора" смаку страви. Соус до того ж  приправа складна, комплексна, 

виступає одночасно як носій і смаку, і аромату, поліпшує своєю консистенцією страву та надає 

безмежного комбо смаків :)

• Лінійка вишуканих соусів країн світу та звичних для України смаків.
• Зручна упаковка - пляшка, виготовлена з харчового первинного пластику зі стійким 
дном та кришкою.
• Привабливий дизайн - кольорова гама асортименту соусів у поєднанні з візуаліза-
цією основних інгредієнтів.
• Найкраще співвідношення ціни та якості.

НЕ БІЙТЕСЯ ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ. З АСКАНІЯ ВИ ВІДКРИЄТЕ В СОБІ ТАЛАНТИ, ПРО ЯКІ, 
МОЖЛИВО, НАВІТЬ НЕ ЗДОГАДУВАЛИСЯ. БАЖАЄМО УСПІХІВ У КУЛІНАРІЇ!
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ПОРЦІЙНЕ ПАКУВАННЯ 
Це must have для сектора HoReCa. У той же час попит на порційні соуси зростає і в роздрібній 

торгівлі. Продукт готовий до вживання, не потребує додаткової обробки. Найпопулярніші поєд-

нання для  соусів: лаваш, чипси та сухарики, снеки, овочеві палички, сир, м'ясо та риба.

Назва продукту Вага 
1шт діп

Вага 
1шт стакан

Кількість в ящ/вага 
діп/стакан

Температура 
зберігання 

Термін придатності

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+100 С)

             -

(00 С) - (+180 С)

(00 С) - (+180 С)

(00 С) - (+180 С)

(00 С) - (+180 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

9 міс

7 міс

7 міс

7 міс

7 міс

7 міс

7 міс

7 міс

6 міс

6 міс

    -

6 міс

6 міс

6 міс

7 міс

10 міс

10 міс

28 г

24 г

24 г

28 г

   -

25 г

25 г

25 г

28 г

25 г

  -

24 г

24 г

24 г

24 г

  -

  -

60 г

55 г

55 г

60 г

60 г

60 г

60 г

60 г

60 г

55 г

  -

55 г

55 г

55 г

55 г

40 г

30 г

КЕТЧУП

МАЙОНЕЗ

ГІРЧИЦЯ

БАРБЕКЮ

АДЖИКА

КИСЛО & СОЛОДКИЙ

СОЛОДКИЙ ЧИЛІ

МАНГО  & ЧИЛІ

КАРІ

БРУСНИЧНИЙ

БУРГЕР

ТАР-ТАР

СИРНИЙ

ЧАСНИКОВИЙ

ФРАНЦУЗЬКИЙ & ГІРЧИЦЕЮ

СОЄВИЙ

ТЕРІЯКІ 

(48 шт. х 28 г) 1,34 кг / (16 шт х 60 г) 0,96 кг

(48 шт. х 24 г) 1,15 кг / (16 шт х 55 г) 0,88 кг

(48 шт. х 24 г) 1,15 кг / (16 шт х 55 г) 0,88 кг

(48 шт. х 28 г) 1,34 кг / (16 шт х 60 г) 0,96 кг

                    -                 / (16 шт х 60 г) 0,96 кг

(48 шт. х 25 г) 1,2 кг / (16 шт х 60 г) 0,96 кг

(48 шт. х 25 г) 1,2 кг / (16 шт х 60 г) 0,96 кг

(48 шт. х 25 г) 1,2 кг / (16 шт х 60 г) 0,96 кг

(48 шт. х 28 г) 1,34 кг / (16 шт х 60 г) 0,96 кг

(48 шт. х 25 г) 1,2 кг / (16 шт х 55 г) 0,88 кг

                                       - 

(48 шт. х 24 г) 1,15 кг / (16 шт х 55 г) 0,88 кг

(48 шт. х 24 г) 1,15 кг / (16 шт х 55 г) 0,88 кг

(48 шт. х 24 г) 1,15 кг / (16 шт х 55 г) 0,88 кг

(48 шт. х 24 г) 1,15 кг / (16 шт х 55 г) 0,88 кг

                     -                 / (16 шт х 40 г) 0,64 кг

                     -                 / (16 шт х 30 г) 0,48 кг



Назва продукту Вид порції  (вис*діаметр, мм)/
вага 1шт сашет

Кількість в ящ/
вага

Температура 
зберігання 

Термін
придатності

при температурі 
від 0ºС до +25ºС 

та відносній вологості 
повітря не більше 75% 

6 міс

6 міс

6 міс

6 міс

сашет (160*160)/70+70г

сашет (160*160)/70+70г

сашет (160*160)/70+70г

сашет (160*160)/70+70г

МАРИНАД "BBQ З ВИШНЕЮ"

МАРИНАД "КЛАСИЧНИЙ З ГІРЧИЦЕЮ ТА МЕДОМ"

МАРИНАД "КАРІ З АПЕЛЬСИНОМ"

МАРИНАД "ПРЯНІ ТРАВИ ТА ЛЕМОНГРАС"

(12 шт х 70+70 г) 1,68 кг

(12 шт х 70+70 г) 1,68 кг

(12 шт х 70+70 г) 1,68 кг

(12 шт х 70+70 г) 1,68 кг

ЗУСТРІЧАЙТЕ МАРИНАДИ! А КРАЩЕ - СПРОБУЙТЕ!
У який би період року Ви не готували - влітку чи взимку,  яким би способом Ви не 
готували - на грилі, в духовці або на пательні, маринади Асканія обов'язково 
стануть постійним атрибутами ваших страв :)

ОЦІНІТЬ зручний формат пакування: розділіть пакети й отримайте дві окремі 
порції або використовуйте весь об'єм - маринуйте на велику компанію. Також, 
маринади можна використовувати як рідкі приправи. Це зручно, оскільки Вам не 
потрібно змішувати різні спеції. Маринад - готовий набір спецій з різних куточків 
країн світу, який створить неповторний смак стравам :)

500 г 500 г+70 г 70 г



ПОВНИЙ СПЕКТР МОЖЛИВОГО ПАКУВАННЯ
Ми пропонуємо широкий ланцюжок послуг для наших клієнтів, починаючи з розробки індивіду-

альних рецептур, які виконуються для різних географічних ринків та цінових сегментів. 

Наші продукти доступні в широкому асортименті фасування. Для громадського харчування та 

кейтерингу, для HoReCa та роздрібної торгівлі, для потреб В2В

Можливі варіанти фасування (розмір кожного виду фасування за запитом):

•   Діпи

•   Стакани

•   Стіки

•   Сашети        

•   Склотара

•   Дойпаки

•   ПЕТ-пляшки

•   Відра пластикові

ОБИРАЙТЕ СВІЙ СМАК ТА УПАКОВКУ



Для приготування нашої лінійки смаків мед-крему ми використовуємо сублімо-
вані фрукти і ягоди - зневоджені за спеціальною технологією з дотриманням всіх 
європейських норм і стандартів. Така технологія дозволяє на 95% зберігати всі 
корисні речовини, вітаміни, мікроелементи і навіть первинну форму, природний 
запах, смак і колір ягід і фруктів. Інші компоненти ми так само ретельно відбирає-
мо за якістю, адже наші діти - наші перші дегустатори та споживачі. Наше переко-
нання, що ложечка смачного і корисного крем-меду з горіхами або ягодами - це 
найкраща альтернатива звичайним солодощам. Нижче представлена частина 
нашого асортименту меду та мед-крему.

МОНОМЕДМЕД-КРЕММЕД З ГОРІХАМИ

Назва продукту Вага 1шт Кількість в ящ/
вага

Температура 
зберігання 

Термін придатності Вид упаковки

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С))

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

12 міс

12 міс

12 міс

2 роки

2 роки

24 міс

18 міс

18 міс

18 міс

18 міс

2 роки

2 роки

2 роки

250 г

250 г

250 г

18 г

12 г

400 г

250 г

250 г

250 г

250 г

400 г

400 г

400 г

МЕД ЛУГОВИЙ З МИГДАЛЕМ

МЕД ЛУГОВИЙ З ВОЛОСЬКИМ ГОРІХОМ

МЕД ЛУГОВИЙ З ФУНДУКОМ

МЕД-ДІП КВІТКОВИЙ

МЕД-СТІК КВІТКОВИЙ

МЕД-КРЕМ КЛАСИЧНИЙ

МЕД-КРЕМ ЛИМОН ТА М’ЯТА

МЕД-КРЕМ ІМБИР ЛЕМОНГРАС

МЕД-КРЕМ АБРИКОС

МЕД-КРЕМ ЖУРАВЛИНА

МЕД АКАЦІЯ

МЕД ЛУГОВИЙ

МЕД КВІТКОВИЙ 

(12 шт х 250 г) 3 кг

(12 шт х 250 г) 3 кг

(12 шт х 250 г) 3 кг

(80 шт х 18 г) 1,4 кг

(100 шт х 12 г) 1,2 кг

(6 шт х 400 г) 2,4 кг

(12 шт х 250 г) 3 кг

(12 шт х 250 г) 3 кг

(12 шт х 250 г) 3 кг

(12 шт х 250 г) 3 кг

(6 шт х 400 г) 2,4 кг

(6 шт х 400 г) 2,4 кг

(6 шт х 400 г) 2,4 кг

склотара

склотара

склотара

діп

стік

склотара

склотара

склотара

склотара

склотара

склотара

склотара

склотара



ФРУКТОВІ ЧАЇ З МЕДОМ
Фруктово-медовий чай «Асканія-Пак» – це смачний та корисний напій, що однако-
во смакує як холодним, так і гарячим. Влітку напій АСКАНІЯ освіжає та тонізує, а 
взимку зігріє своїм теплом і подарує присмак улюблених ягід та фруктів. Зручний 
формат сашету, просто візьми із собою і смакуй, де та коли забажаєш. Чай 
«Асканія» надзвичайно легкий у приготуванні:  достатньо лише вилити вміст пакету 
у склянку, додати 250/300 мл  гарячої, холодної або газованої води та ретельно 
перемішати.

НАСТОЯТИ

ТРИ ХВИЛИНИ

ВИЛИТИ У

СКЛЯНКУ

ДОДАТИ

ВОДУ

РЕТЕЛЬНО

РОЗМІШАТИ

3 min.250 ml

Назва продукту Вага 1шт Кількість води 
для розведення 

Кількість в ящ/
вага

Температура 
зберігання 

Термін придатності

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+250 С)

8 міс

8 міс

6 міс

6 міс

8 міс

6 міс

8 міс

8 міс

8 міс

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

50 г

АПЕЛЬСИН ТА М’ЯТА  

СМОРОДИНА ТА БАЗИЛІК

МАЛИНА ТА М’ЯТА

ГЛІНТВЕЙН ПРЯНА ВИШНЯ

ОБЛІПИХА ТА ІМБИР

ЖУРАВЛИНА ТА ІМБИР

ЯГІДНИЙ МІКС

ІМБИР ТА ЛЕМОНГРАС

МАНГО ТА МАРАКУЯ

250/300 г

250/300 г

250/300 г

250/300 г

250/300 г

250/300 г

250/300 г

250/300 г

250/300 г

(12 шт х 50 г) 600 г

(12 шт х 50 г) 600 г

(12 шт х 50 г) 600 г

(12 шт х 50 г) 600 г

(12 шт х 50 г) 600 г

(12 шт х 50 г) 600 г

(12 шт х 50 г) 600 г

(12 шт х 50 г) 600 г

(12 шт х 50 г) 600 г

250 ml

ЗМІШАТИ З БІЛЬШОЮ 

КІЛЬКІСТЮ ВОДИ, ЗА СМАКОМ



Назва продукту Кількість в ящ/вага
діп/стік

Вага 
1шт діп/стік

Температура 
зберігання діп/стік 

Термін
придатності

10 міс

10 міс

10 міс

10 міс

10 міс

(48 шт. х 25 г) 1,2 кг / (90 шт х 20 г) 1,8 кг

(48 шт. х 25 г) 1,2 кг / (90 шт х 20 г) 1,8 кг

(48 шт. х 25 г) 1,2 кг / (90 шт х 20 г) 1,8 кг

(48 шт. х 25 г) 1,2 кг / (90 шт х 20 г) 1,8 кг

(48 шт. х 25 г) 1,2 кг / (90 шт х 20 г) 1,8 кг

25/20 г

25/20 г

25/20 г

25/20 г

25/20 г

ДЖЕМ "ВИШНЯ" 

ДЖЕМ "АБРИКОС"

ДЖЕМ "ПОЛУНИЦЯ"

ДЖЕМ "ЧОРНИЦЯ"

ДЖЕМ "МАЛИНА"

(00 С) - (+100 С)/(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+100 С)/(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+100 С)/(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+100 С)/(00 С) - (+250 С)

(00 С) - (+100 С)/(00 С) - (+250 С)

ФРУКТОВІ ДЖЕМИ
Наші солодкі джеми виготовлено з натуральних інгредієнтів, і вони неодмінно 
стануть смачною добавкою до улюблених страв на сніданок або перекус, а також 
до чаю або на десерт.  Зручний формат стіку або діпу, просто візьми з собою і 
смакуй джеми, де та коли забажаєш.

Порційні продукти - зручне, практичне, а також гігієнічне рішення для порційної 
подачі або використання продуктів харчування.  Застосування: ресторани, кафе, 
готелі зі шведським столом, кулінарія, кейтеринги, авіакомпанії, АЗС, офісні 
кава-брейки, шкільні ланч-бокси, туристичні подорожі або походи тощо. 



Назва продукту Вид порції/
вага 1шт пляшка

Кількість в ящ/
вага

Температура 
зберігання 

Термін
придатності

при температурі 
від 0ºС до +25ºС 

та відносній вологості 
повітря не більше 75% 

6 міс

6 міс

6 міс

6 міс

пляшка /600г

пляшка /600г

пляшка /600г

пляшка /600г

ТОПІНГ "ПОЛУНИЦЯ"

ТОПІНГ "КАРАМЕЛЬ"

ТОПІНГ "ШОКОЛАД"

ТОПІНГ "СОЛОНА КАРАМЕЛЬ"

(8 шт х 600 г) 4,8 кг

(8 шт х 600 г) 4,8 кг

(8 шт х 600 г) 4,8 кг

(8 шт х 600 г) 4,8 кг

ТОПІНГИ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК
Вашi фiрмовi десерти стануть ще смачнiшими  та яскравiшими iз топiнгами Асканiя. 
Відкрийте в собі митця, оформлюючи солодкі страви. Тістечка, морозиво, вафлі, 
млинці, збиті вершки, сирники, фруктові салати, коктейлі та кава заграють новими 
барвами. 

ВАШI ФIРМОВI ДЕСЕРТИ СТАНУТЬ ЩЕ СМАЧНIШИМИ  ТА ЯСКРАВIШИМИ 



Назва продукту Вага 1шт Кількість в ящ/
вага

Температура 
зберігання 

Термін придатності Вид упаковки

Зберігати в сухому
прохолодному

приміщенні 

2 роки

2 роки

КОРИЧНЕВИЙ ЦУКОР Demerara

КОРИЧНЕВИЙ ЦУКОР Demerara

300 г

1000 г

(28 шт х 300 г) 8,4 кг

(14 шт х 1000 г) 14 кг

коробка картонна

коробка картонна

ЦУКОР КОРИЧНЕВИЙ "DEMERARA" - цукор тростинний 
Карамельний смак та аромат. Більш корисний, ніж білий цукор. Ідеальна солодка 
добавка до кави та інших гарячих або холодних напоїв. А також це чудова посипка 
для  кондитерських виробів та запечених фруктів.

Натуральний продукт.  Без ГМО, без добавок.



Назва продукту Кількість в ящ/вагаВага  1шт Температура  зберігання Термін
придатності

48 міс

24 міс

24 міс 

2 роки

3 міс

6 міс

6 міс

6 міс

6 міс

(2000 шт. х 5 г) 1 кг 

(1000 шт. х 1 г) 1 кг 

(1000 шт. х 0,3 г) 300 г 

(50 шт. х 3,3 г)  * 28 шт.  4,62 кг

(25 шт. х 50 г)  1,25 кг

(80 шт. х 14 г) 1,12 кг

(80 шт. х 10 г) 800 г

(90 шт. х 14 г) 1,26 кг

(100 шт. х 15 г) 1,5 кг  

5 г

1 г

0,3 г

3,3 г 

50 г

14 г

10 г

14 г

15 г

ЦУКОР БІЛІЙ/КОРИЧНЕВИЙ 

СІЛЬ 

ПЕРЕЦЬ

ФРУКТОЗА

СОУС САЛАТНИЙ «ЦЕЗАР ІТАЛІЙСЬКИЙ»

ОЛИВКОВА ОЛІЯ

ВЕРШКОВЕ МАСЛО

СОУС САЛАТНИЙ «ФРАНЦУЗЬКИЙ»

СОЄВИЙ СОУС

(0°C) - (+40°C)

сухе прохолодне приміщення

(0°C) - (+20°C)

(0°C) - (+25°C)

(0°C) - (-15°C)

сухе прохолодне приміщення

(-12°C) - (-23°C)

(0°C) - (+20°C)

(+2°C) - (-25°C)

ЦУКОР БІЛИЙ, КОРИЧНЕВИЙ/ФРУКТОЗА/ПЕРЕЦЬ/СІЛЬ/
ЗАПРАВКИ ДЛЯ САЛАТІВ ТА ВЕРШКОВЕ МАСЛО

Порційні продукти будь-якого зручного вам формату з будь-яким наповненням. 
В асортименті є варіанти різної ваги та кількості - ви обираєте найкраще Вам паку-
вання. Це зручна оптова закупівля, яка забезпечує ваш заклад найнеобхіднішими 
продуктами. Рекомендуємо вам зробити вагому закупівлю, оскільки порційні про-
дукти швидко використовуються. 
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МОЖЛИВИЙ АСОРТИМЕНТ:

Олія оливкова, 
Оцет більзамічний
Соус салатний «Французький», 
Соус «Гірчичний»,
Соус «Йогуртовий»,
Соус «Цезар»,
Соус «1000 островів».



НАМ ДОВІРЯЮТЬ
За 20 років діяльності нашими клієнтами стала велика кількість провідних націо-
нальних та міжнародних компаній, що працюють на ринку України у сфері послуг 
громадського харчування. Цим клієнтам ми не тільки продаємо продукцію під 
брендом «Асканія-Пак», а й виступаємо надійним виробником під Власною Торго-
вою Маркою (PL):

Нам також довіряють провідні міжнародні фасувальники меду, які обрали нас 
своїм основним українським постачальником: 

Ми також надаємо послуги з переробки та фасування меду під Власною Торговою 
Маркою (PL) для ряду міжнародних фасувальників меду та торгових мереж:

ДАВАЙТЕ БУДУВАТИ УСПІШНУ СПІВПРАЦЮ РАЗОМ!
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ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО СПІВПРАЦІ З НАМИ!
це лише початок ... :) 

WWW.ASCANIA-PACK.COM

BORYSPILSKE SHOSSE STR., 41-B, KYIV, UKRAINE, 02121 
TEL: +38 (044) 206 -46-73  //  +38 (067) 320-71-87


