
КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



Торгова марка «Козацький Край» - це молодий бренд 
кондитерських виробів, який народився у 2018 році в Південній 
частині України – у «Медовому» місті Мелітополі.                                           

Висококваліфіковані та закохані у свою справу спеціалісти у 
поєднанні з сучасним обладнанням забезпечують справжню 
якість кондитерських виробів. 

Кожен виріб ТМ «Козацький Край» готується з думкою про вас. Така 
концепція нашого підприємства робить її відомою серед 
споживачів.

Ми пропонуємо споживачам близько 40 видів кондитерських 
виробів, які стануть окрасою столу під час родинних свят чи 
щоденних сімейних зборів. Усі, хто цінує природній смак та дбає 
про те, щоб солодощі були якісними та натуральними, оцінюють 
нашу продукцію відразу і стають її палкими прихильниками. 

Наше підприємство створено, щоб задовольнити потреби 
споживачів в якісних та безпечних для здоров'я кондитерських 
виробах на основі натуральних інгредієнтів.

Солодощі «Козацький Край» – це СМАЧНІ ШЕДЕВРИ, які подарують 
вам справжню насолоду смаку!



СУШКА ТА БАРАНКИ 
Хлібобулочні вироби з хрусткою ніжно- рум'яною скоринкою, присипані маком, кунжутом чи 
глазуровані цукровою глазурю, солодкі на смак з насиченим ароматом здоби, не залишать 
байдужим жодного поціновувача традиційної випічки.

Сушка «Малятко» ванільна 

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін. 

упаковка пакет поліпропіленовий  5,0 кг
пакет/кількість  300 гр/15 шт.

Термін зберігання: 90 діб

Сушка «Дюймовочка» ванільна

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін. 

упаковка пакет поліпропіленовий  5,0 кг
пакет/кількість  300 гр/15 шт

Термін зберігання: 90 діб

Сушка «Стандарт» ванільна

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін. 

упаковка
пакет поліпропіленовий  4,0 кг
пакет/кількість  200 гр/15 шт.
коробка 4кг

Термін зберігання: 90 діб

Сушка «КРОХА  КОЗАЦЬКА» ванільна  
Легкі повітряні сушки нагадують смак кукурудзяних паличок.

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін. 

упаковка пакет поліпропіленовий  3,0 кг
пакет/кількість 200г/15шт.

Термін зберігання: 90 діб



Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін. 

упаковка пакет поліпропіленовий  4,0 кг
коробка 4 кг

Термін зберігання: 90 діб

Сушка «Малятко» глазурована 

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін. 

упаковка пакет поліпропіленовий  5,0 кг
пакет/кількість  300 гр/15 шт.

Термін зберігання: 90 діб

Сушка «Малятко» кукурудзяна

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г,борошно кукурудзяне, цукор, вода питна, 
маргарин, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін. 

упаковка пакет поліпропіленовий  5,0 кг

Термін зберігання: 90 діб

Сушка «Човник» ванільна

Баранка ванiльна 

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін. 

упаковка гофроящик 3,0 кг (10 в'язок по 300 гр)  

Термін зберігання: 90 діб



Баранка ванiльна з кунжутом

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, кунжут, ванілін.  

упаковка гофроящик 3,0 кг (10 в'язок по 300 гр)
пакет/кількість 300г/10шт.  

Термін зберігання: 90 діб

Баранка ванiльна, глазурована 

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін. 

упаковка гофроящик 3,0 кг 
пакет/кількість 300г/10шт. 

Термін зберігання: 90 діб

Баранка ванiльна з маком

Склад: борошно пшеничне в/г, 1/г, цукор, вода питна, маргарин, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, мак, ванілін. 

упаковка гофроящик 3,0 кг (10 в'язок по 300 гр)
пакет/кількість 300г/10шт.  

Термін зберігання: 90 діб



СУХАРІ 
Сухарі із давніх часів є невід'ємною частиною раціону харчування населення України та взагалі 
більшості країн світу. Завдяки поєднанню смаків, сухарі підходять до чаювання в приємній 
компанії, а ще краще смакують з молоком, кавою чи какао. Сухарі відрізняються від інших 
хлібобулочних виробів збільшеним терміном зберігання, що дозволяє на протязі певного 
проміжку часу зберігати найкращі смакові властивості та насолоджуватися їх смаком.

Сухар ванільний

Склад: борошно пшеничне в/г, цукор, вода питна, маргарин,  сіль кухонна,                      
дріжджі хлібопекарські,ванілін.

упаковка гофроящик  5,0 кг

Термін зберігання: 90 діб

Сухар з родзинками 

Склад: борошно пшеничне в/г, цукор, вода питна, маргарин, родзинки, сіль 
кухонна, дріжджі хлібопекарські, ванілін.

упаковка

гофролоток  2,0кг
гофроящик  5,0 кг
пакет/кількість  300 гр/15 шт.
у гофроящику

Термін зберігання: 90 діб

Пряник «Сатурн» заварний, глазурований

Склад: борошно пшеничне в/г, цукор, маргарин, вода питна, вуглеамонійна 
сіль, сода харчова, кардамон, ванілін, лимонна кислота.

упаковка
гофролоток  2,5 кг
пакет/кількість  400 гр/14 шт.
у гофроящику

Термін зберігання: 60 діб

ПРЯНИКИ ЗАВАРНI
Дуже м’якi, ароматнi вироби пряничнi з яскраво вираженим ароматом та смаком спецiй I 
прянощiв. У приємнiй компанії друзiв чи родинному колi їх неймовiрний смак з чаєм чи кавою 
подарує незабутнi моменти життя

Сухар пшенично-житній зі злаками 

упаковка гофролоток  2,0кг

Склад: борошно пшеничне, борошно житнє, цукор, вода питна, маргарин, ядро 
соняшника, насіння кунжуту, льону, солод житній, дріжджі хлібопекарські, сіль 
кухонна.

Термін зберігання: 90 діб



ПЕЧИВО ВІВСЯНЕ 
Неймовірно смачне, м'яке та ароматне печиво вівсяне, виготовляється тільки з натуральних 
інгредієнтів, а додавання кориці довершує смак.
До традиційної рецептури, також додається кунжут, шоколад, родзинки, що ще більше 
насичує смакові рецептори, та дарує заряд позитивної енергії і гарного настрою на цілий 
день.

Печиво вівсяне «Класичне»

Склад: борошно пшеничне вищого та 1 гатунку, борошно вівсяне, цукор, 
маргарин, повидло яблучне, сода харчова, сіль кухонна, вуглеамонійна сіль, 
лимонна кислота, кориця мелена, ванілін.

упаковка

гофролоток  2,5 кг
гофроящик  5,0 кг
пакет/кількість  380 гр/15 шт.
у гофроящику 

Термін зберігання: 90 діб

Печиво вівсяне з родзинками

Склад: борошно пшеничне вищого та 1 гатунку, борошно вівсяне, цукор, 
маргарин, повидло яблучне, родзинки, сода харчова, сіль кухонна, 
вуглеамонійна сіль, лимонна кислота, кориця мелена, ванілін.

упаковка
гофролоток  2,5 кг
пакет/кількість  380 гр/15 шт.
у гофроящику 

Термін зберігання: 90 діб

Склад: борошно пшеничне вищого та 1 гатунку, борошно вівсяне, цукор, 
маргарин, повидло яблучне, сода харчова, сіль кухонна, вуглеамонійна сіль, 
лимонна кислота, кориця мелена, ванілін.

упаковка гофролоток  2,5 кг
гофроящик  5,0 кг

Термін зберігання: 90 діб

Печиво ще більш збагачене вівсяними пластівцями,
повидлом та корицею, ще ароматніше та ніжніше на смак.

Ідеально смакує з молоком та чаєм.

Печиво «Вівсяночка»

Пряник «Фруктовий» з повидлом, глазурований

Склад: борошно пшеничне вищого та 1 гатунку, цукор, маргарин, вода питна, 
вуглеамонійна сіль, сода харчова, ванілін, лимонна кислота, наповнювач 
«Вишня», наповнювач «Абрикос».

упаковка гофролоток 3,0 кг

Термін зберігання: 60 діб



Склад: борошно пшеничне вищого та 1 гатунку, борошно вівсяне, цукор, 
маргарин, повидло яблучне, шоколад темний, сода харчова, сіль кухонна, 
вуглеамонійна сіль, лимонна кислота, кориця мелена, ванілін.

упаковка
гофролоток  2,5 кг
пакет/кількість  380 гр/15 шт.
у гофроящику 

Термін зберігання: 90 діб

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, борошно кукурудзяне, цукрова 
пудра, маргарин, яйця курячі, сода харчова, сіль кухонна, ванілін.

упаковка
гофролоток  2,0 кг
пакет/кількість  350 гр/15 шт.
у гофроящику 

Термін зберігання: 90 діб

Печиво вівсяне зі шматочками шоколаду

Печиво «Зiрочка»  у цукровій пудрі

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, маргарин, яйця 
курячі, вуглеамонійна сіль, ванілін.

упаковка гофролоток  2,0 кг

Термін зберігання: 60 діб

Печиво «Спокуса» у цукровій пудрі

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, маргарин, яйця 
курячі, вуглеамонійна сіль, ванілін.

упаковка гофролоток  2,0 кг

Термін зберігання: 60 діб

печиво домашнє у цукровій пудрі

ПЕЧИВО КУКУРУДЗЯНЕ
Ніжне розсипчасте печиво вміру солодке,має неповторний смак



Печиво «Коник» пісочно-відсадне

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, маргарин, яйця 
курячі, сода харчова, ванілін.

упаковка гофролоток  2,5 кг                    

Термін зберігання: 180 діб

Печиво «Сніжинка» пісочно-відсадне

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, маргарин, яйця 
курячі, сода харчова, ванілін

упаковка гофролоток  2,3 кг 

Термін зберігання: 180 діб

Печиво «Кураб`є» пісочно-відсадне

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, маргарин, яйця 
курячі, сода харчова, ванілін.

упаковка гофролоток  2,3 кг

Термін зберігання: 180 діб

Печиво «Казкове» пісочно-відсадне

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, маргарин, яйця 
курячі, сода харчова, ванілін.

упаковка гофролоток  2,3 кг

Термін зберігання: 180 діб

ПЕЧИВО ПІСОЧНЕ 
Печиво пісочне - це крихке, розсипчасте печиво, яке має традиційний смак домашньої 
випічки, без консервантів та барвників. Пісочне печиво довго на черствіє, має приємний смак 
та аромат ванілі і вершкового масла. Саме відмінні смакові властивості відрізняють це печиво 
від інших, а також гарне оформлення і невисока ціна робить його неперевершеним.



Печиво «Косичка» пісочно-відсадне

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, маргарин, яйця 
курячі, сода харчова, ванілін.

упаковка гофролоток  2,5 кг

Термін зберігання: 180 діб

Печиво «Кураб`є» з повидлом пісочно-відсадне

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, маргарин, 
повидло «Вишня», яйця курячі, сода харчова, ванілін.

упаковка гофролоток  2,5 кг

Термін зберігання: 90 діб

Печиво «Хризантема» пісочно-відсадне

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, суміш кондитерська ванільна, 
цукрова пудра, маргарин, яйця курячі, сода харчова, ванілін. 

упаковка гофролоток  2,5 кг

Термін зберігання: 180 діб

Печиво «Фруктовий сад» з повидлом пісочно-відсадне

Склад: Склад:борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, 
маргарин, начинка кондитерська фруктова, яйця курячі, вуглеамонійна сіль, 
ванілін.

упаковка гофролоток  2,5 кг

Термін зберігання: 90 діб

Печиво «Ласунка» з карамелiзованим згущеним молоком

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, цукрова пудра, маргарин,  
карамелізоване згущене молоко, какао- порошок, кокосова стружка, яйця 
курячі, сода харчова, ванілін.

упаковка гофролоток  1,5 кг

Термін зберігання: 90 діб

Два  пісочних печива: одна половинка з додаванням какао- 
порошку,  друга половинка- без добавок, перешароване 

карамелізованим згущеним молоком та оздоблене 
кокосовою стружкою є неперевершеними ласощами для 

найвибагливіших ласунів.



ЛЕГКЕ ЛИСТКОВЕ ПЕЧИВО З НАПОВНЮВАЧАМИ
Пухке розсипчасте печиво з яскраво вираженим  вершковим смаком. Зверху оздоблене 
цукровою пудрою, а всереденi з рiзними наповнювачами.

Печиво «Кокетка» з повидлом

Склад: борошно пшеничне в/ґ, маргарин, цукрова пудра, фруктова начинка, 
ванілін.

упаковка гофролоток  3,0 кг

Термін зберігання: 30 діб

Печиво листкове хрустке і неповторне
із додаванням фруктової начинки.

Печиво «Іриска» зі  згущеним молоком 

Склад: борошно пшеничне в/ґ, маргарин, цукрова пудра, згущене молоко 
«Іриска», ванілін.

упаковка гофролоток  2,5 кг

Термін зберігання: 30 діб

Печиво листкове зі згущеним молоком, посипане цукровою
пудрою нікого ще не залишило байдужим.

Скуштувавши раз,  неможливо від нього відмовитись.

Печиво «Рогалик» з повидлом

Склад: борошно пшеничне в/ґ, маргарин, цукрова пудра, фруктова 
начинка, ванілін.

упаковка гофролоток  3,0 кг                    

Термін зберігання: 30 діб

Листкове тісто нагадує власноруч зроблену випічку,
гарно смакує з молоком, кавою чи какао і дарує

відчуття домашнього затишку, тепла і гарного настрою.

Печиво «Зернове» зі злаками

Склад: борошно пшеничне в/ґ, маргарин, цукрова пудра, сіль кухонна, 
насіння соняшника, льон, кунжут.

упаковка гофролоток  2,0 кг

Термін зберігання: 60 діб

Листкове печиво в міру солоне та в міру солодке,
збагачене насінням льону, соняшника та кунжуту,

тому воно не лише смачне, а й корисне.



ФОП Ковальова З.Г.
Юридична адреса: 72311, Україна, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Леваневського, б.2
Адреса потужностей: 72316, Україна, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, 1-й провулок Гетьмана Сагайдачного,6

Бухгалтерія: тел./факс:  +38 (0619) 43-35-99, 43-35-87,
+38 (096) 458-63-01
Відділ продажiв: +38 (097) 026-37-60
Відділ закупівлі: +38 (067) 612-21-31
e-mail: kozakkrai@gmail.com
www.kozakkrai.com
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