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МПЗ «ЛЕГКО»

Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Мироновский МПЗ «Легко» - це сучасне та найбільше вітчизняне підприєм-

ство з виготовлення м’ясних продуктів, яке призначене для комплексної пе-

реробки курячого, свинячого та яловичого м’яса з подальшим формуванням 

м’ясних виробів. Виробництво входить до четвірки найбільш високотехноло-

гічних підприємств Європи та не має аналогів на пострадянському просторі.

Продукція 
експортується  
в наступні країни: 

Нідерланди, Словаччина, 
Швейцарія, Великобри-
танія, Республіка Молдо-
ва, Грузія, ПАР, ОАЕ, КСА, 
Марокко

2002 рік

Технологічний процес:

Ідея створення  
заводу

14
місяців
будівництва

50
млн $
кредит від європейського банку

Початок  
будівництва

Підготовка  
сировини

тонн продукції охолодженої продукції

нашої продукції експортується  
в більш ніж 20 країн світу

заморожених продуктів

Приготування  
фаршу

Формування Панування

технологічних ліній  
щоденно виготовляють:

Торгові марки:

Шокове  
заморожування

Пакування  
продуктів

Доведення до готовності
(варіння, обсмажування) 
за традиційною або 
інноваційною технологією

Запуск
1-ї черги

Введення  
в експлуатацію

2004 рік 2005 рік 2006 рік

2006 19 955 2

Міжнародні сертифікати якості 
та безпеки харчових продуктів:

Для виробництва харчових продуктів першорядне значення мають вимоги 

до якості та безпеки. Тому на нашому підприємстві була впроваджена 

система управління якістю та безпекою харчових продуктів відповідно  

до стандартів.  

5
120 25%

10%

75%

Ефективно працюємо з ресторанами FOOD SERVICE, 
популярними в Україні та за її межами.

За об’ємами виробництва м’ясних готових 
продуктів в Україні*
*згідно даних Державної служби статистики України за 2012 рік

Загальна площаРік заснування
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Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Котлета по-київськи
Код ЦБ: ЦБ05202138, Артикул: 3200
Код ЦБ: ЦБ05210027, Артикул: 7059
Вага упаковки: 3000 г, 290 г
Вага одиниці продукту: 140 г

Склад: філе курчати-бройлера 58%, 
паніровка (борошно: пшеничне, житнє, 
кукурудзяне; крохмаль: пшеничний,  
модифікований пшеничний; пшенична 
клейковина, вода питна, олія: 
соняшникова, пальмова; сіль кухонна,  
соєвий білок, суха сироватка, молочний 
білок, дріжджі, трав’яний екстракт, 
розпушувачі).

Стріпси курячі
Код ЦБ: ЦБ05210025, Артикул: 7057
Вага упаковки: 300 г
Вага одиниці продукту: не нормується

Склад: м’ясо куряче (механічного обвалювання 31%, 
м’ясо стегна та гомілки 3%), паніровка (пшеничне 
борошно, крохмаль картопляний, екстракт паприки, 
вода питна, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські); 
вода питна, шкіра курчати-бройлера 6%, олія 
соняшникова, сухарі панірувальні, сіль кухонна, 
крохмаль картопляний, цибуля сушена, спеції: 
часник, паприка, мускат, перець чилі; ароматичний 
компонент ідентичний натуральному - цибуля, 
мальтодекстрин, декстроза, підсилювач смаку 
глутамат натрію.

Нагетси з сиром
Код ЦБ: ЦБ05202155, Артикул: 3476
Код ЦБ: ЦБ05210022, Артикул: 7054
Вага упаковки: 3000 г, 300 г
Вага одиниці продукту: не нормується

Склад: філе курчати-бройлера 40%, паніровка 
(борошно: пшеничне, житнє, кукурудзяне; крохмаль 
пшеничний, пшеничний модифікований; сіль 
кухонна, пшенична клейковина, олія: пальмова, 
соняшникова; соєвий білок, порошок сироватки, 
молочний білок,  трав’яний екстракт, дріжджі, 
барвник: екстракт паприки (Е160с); розпушувачі).

Нагетси
Код ЦБ: ЦБ05202137, Артикул: 3201
Код ЦБ: ЦБ05210021, Артикул: 7053
Вага упаковки: 3000 г, 300 г
Вага одиниці продукту: не нормується

Склад: філе курчати–бройлера 48%, 
паніровка (борошно: пшеничне, 
житнє, кукурудзяне; крохмаль: 
пшеничний, модифікований 
пшеничний; пшенична клейковина, 
вода питна, олія: соняшникова, 
пальмова; сіль кухонна, дріжджі, 
порошок сироватки, молочний білок, 
соєвий білок, трав’яний екстракт 
(розмарин), розпушувачі).

Котлета «Кордон блю»
Код ЦБ: ЦБ05210026, Артикул: 7058
Код ЦБ: ЦБ05202139, Артикул: 3199
Вага упаковки: 3000 г, 315 г
Вага одиниці продукту: 140 г

Склад: філе курчати-бройлера 58%, 
паніровка (борошно: пшеничне, 
житнє, кукурудзяне, солодове; 
крохмаль: пшеничний, пшеничний 
модифікований; вода питна, сіль 
кухонна, пшенична клейковина, 
декстроза, порошок сироватки, 
молочний білок, соєвий білок, 
олія: пальмова, соняшникова; 
спеції, трав’яний екстракт, дріжджі, 
розпушувачі).15 хв.

15 хв.

5 хв.

5 хв.
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Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Склад: нагетси 86% (філе курчати – бройлера 61%, паніровка (борошно: пшеничне, 
житнє, кукурудзяне; крохмаль: пшеничний, модифікований пшеничний; пшенична 
клейковина, вода питна, олія: соняшникова, пальмова; сіль кухонна, дріжджі, порошок 
сироватки, молочний білок, соєвий білок, трав’яний екстракт (розмарин), розпушувачі: 
пірофосфат натрію, карбонат натрію, карбонат амонію; підсилювач смаку глутамат 
натрію; барвник екстракт паприки, регулятори кислотності: оцтова кислота, аскорбінова 
кислота, L-цистеін);  вода питна, сіль кухонна, крохмаль картопляний, пшенична 
клітковина, декстроза, екстракт перцю духмяного, імбир, ароматичний компонент 
ідентичний натуральному - курка; стабілізатор: пірофосфат натрію;  підсилювач смаку 
глутамат натрію, антиоксидант ізо-аскорбінат натрію. Соус PIRI-PIRI 14% (вода, цукор, 
винний оцет, спеції, модифікований крохмаль, концентрат фруктового соку: ананас, 
грейпфрут, маракуйя, папайя, манго; томатне пюре, натуральні приправи, сіль, декстроза, 
згущувачі: Е412, Е415; консерванти: Е202, Е211; карамель).

ПОПкорн курячий пікантний
Код ЦБ: ЦБ05202215, Артикул: 9542
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: не нормується

Склад: філе курчати-бройлера 58%, 
паніровка (борошно: пшеничне, житнє, 
кукурудзяне, солодове; крохмаль: 
пшеничний, пшеничний модифікований; 
вода питна, сіль кухонна, пшенична 
клейковина, декстроза, порошок 
сироватки, молочний білок, соєвий 
білок, олія: пальмова, соняшникова; 
спеції, трав’яний екстракт, дріжджі, 
розпушувачі).

Крильця Аперо Summer
Код ЦБ: ЦБ05202484, Артикул: 8570
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: не нормується

Склад: філе курчати-бройлера 58%, 
паніровка (борошно: пшеничне, 
житнє, кукурудзяне, солодове; 
крохмаль: пшеничний, пшеничний 
модифікований; вода питна, сіль 
кухонна, пшенична клейковина, 
декстроза, порошок сироватки, 
молочний білок, соєвий білок, 
олія: пальмова, соняшникова; 
спеції, трав’яний екстракт, дріжджі, 
розпушувачі).

5 хв.

10 хв.

5 хв.

Шніцель курячий
Код ЦБ: ЦБ05202140, Артикул: 3198
Код ЦБ: ЦБ05210024, Артикул: 7056
Вага упаковки: 3000 г, 310 г

Склад: Філе курчати-бройлера 58%, паніровка  (борошно: 
пшеничне, житнє, солодове, кукурудзяне; крохмаль 
пшеничний, пшеничний модифікований; сіль, пшенична 
клейковина, розпушувачі: пірофосфат, карбонат натрію, 
карбонат амонію; соєвий білок, олія: пальмова, соняшникова; 
порошок сироватки, молочний білок, дріжджі, натуральний 
барвник екстракт паприки, спеції, декстроза, екстракт 
прянощів (розмарин), підсилювач смаку глутамат натрію); 
вода,  соняшникова олія,  сіль, крохмаль картопляний, 
пшенична клітковина, сіль, декстроза, підсилювач смаку 
глутамат натрію, ароматизатор м’яса, екстракт перцю 
духмяного, імбир, стабілізатор пірофосфат, антиоксидант ізо-
аскорбінат натрію.

Нагетси з соусом  
Пірі-Пірі-Діп
Код ЦБ: ЦБ05210031, Артикул: 7197
Вага упаковки: 350 г
Вага продукту: 300 г, Вага соусу: 50 г

Стріпси курячі  
з соусом Карі-Діп
Код ЦБ: ЦБ05210032, Артикул: 7200
Вага упаковки: 350 г
Вага продукту: 300 г, Вага соусу: 50 г

Склад: філейні стріпси 86% (філе курчати – бройлера 87%, вода питна, паніровка 
(борошно: пшеничне, кукурудзяне; крохмаль: пшеничний, тапіоковий, модифікований 
пшеничний; пшенична клейковина, сіль кухонна, соняшникова олія, яєчний альбумін, 
молочна сироватка, дріжджовий екстракт, спеції: червоний перець чилі; порошок цибулі, 
екстракт спецій: куркума, стручковий перець; розпушувачі: пірофосфат натрію, карбонат 
натрію, карбонат амонію; барвник: екстракт паприки; регулятор кислотності: лимонна 
кислота); сіль, цукор, картопляний мальтодекстрин, екстракти спецій, молочний білок,  
ароматичний компонент ідентичний натуральному - курка; стабілізатори: карагінан, 
хлорид калію, конжакова камідь; регулятори кислотності: пірофосфат натрію, трифосфат 
натрію; підсилювач смаку глутамат натрію; антиокислювачі: натрію аскорбат, лимонна 
кислота. Соус KARRI  14% (вода, цукор, яблучне пюре, винний оцет, модифікований 
крохмаль, спеції, сіль, загущувач ксантанова камідь, консерванти: сорбат калію, бензоат 
натрію).

5 хв.

5 хв.
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Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Котлета «Народна»
Код ЦБ: ЦБ05202174, Артикул: 3179
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 90 г

Склад: м’ясо куряче механічного 
обвалювання 38%, шкіра 3%, паніровка 
(пшеничне борошно, крохмаль картопляний, 
дріжджі, сіль кухонна, вода питна, олія 
соняшникова, екстракт паприки); вода 
питна, сіль кухонна, сухарі панірувальні, 
перець чорний мелений, цибуля сушена, 
часник, декстроза, ароматичний компонент 
ідентичний натуральному - курка; 
підсилювачі смаку: глутамат натрію (Е621), 
інозіат натрію (Е631), динатрію гуанілат (Е627).

Котлета «Смачна»
Код ЦБ: ЦБ05210007, Артикул: 6964
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 75 г

Склад: м’ясо куряче механічного обвалювання 
68%, шкіра куряча 6%, паніровка (пшеничне 
борошно); вода питна, сіль кухонна, сухарі 
панірувальні, цибуля сушена, перець 
чорний мелений, часник, екстракти спецій: 
перець чорний, перець капсикум; декстроза, 
ароматичний компонент ідентичний 
натуральному - курка; регулятори кислотності: 
ацетат натрію (Е262), винна кислота (Е334); 
підсилювачі смаку: глутамат натрію (Е621), 
інозіат натрію (Е631), динатрію гуанілат (Е627).

5 хв.

5 хв.

Котлета по-київськи
Код ЦБ: ЦБ05210033, Артикул: 7201
Вага упаковки: 400 г
Вага одиниці продукту: ?? г

Склад: філе курчати - бройлера 58%, паніровка (борошно: 
пшеничне, житнє, кукурудзяне; крохмаль: пшеничний,  
модифікований пшеничний; пшенична клейковина, вода 
питна, олія: соняшникова, пальмова; сіль кухонна,  соєвий білок, 
суха сироватка, молочний білок, дріжджі, трав’яний екстракт, 
розпушувачі: пірофосфат натрію, карбонат натрію,  карбонат 
амонію; барвник: екстракт паприки; регулятор кислотності: оцтова 
кислота; підсилювач смаку: глутамат натрію; аскорбінова кислота, 
L-цистеін); суміш масла з кропом 9 % (масло вершкове, сіль 
кухона, кріп сушена); вода питна, сіль кухонна, декстроза, екстракт 
перцю духмяного, імбир, ароматичний компонент ідентичний 
натуральному - курка; стабілізатори: трифосфат натрію, пірофосфат 
натрію; загущувачі: ксантанова камідь, карагінан, камідь ріжкового 
дерева; регулятор кислотності: карбонат натрію; підсилювач смаку: 
глутамат натрію.

Котлета “Кордон Блю”  
з шинкою та моцарелою
Код ЦБ: ЦБ05210034, Артикул: 7202
Вага упаковки: 400 г
Вага одиниці продукту: ?? г

Склад: філе курчати-бройлера 58%, паніровка (борошно: пшеничне, житнє, солодове, кукурудзяне; 
крохмаль пшеничний, пшеничний модифікований; сіл кухонна, пшенична клейковина, розпушувачі: 
пірофосфат, карбонат натрію, карбонат амонію; соєвий білок, олія: пальмова, соняшникова; порошок 
сироватки, молочний білок, дріжджі, натуральний барвник екстракт паприки, спеції, декстроза, екстракт 
прянощів (розмарин), підсилювач смаку глутамат натрію); вода, шинка 6% (м’ясо курчати-бройлера, вода 
питна, сіль кухонна, соєвий білок, молочний білок, загущувачі: Е407а, Е1422, Е425, Е414; стабілізатори: Е1442, 
Е451, Е450, Е508, Е415; декстроза, екстракт дріжджів,  ароматизатор м’яса, мальтодекстрин пшеничний, 
підсилювач смаку Е621, антиоксиданти: Е316, Е307; екстракт чорного перцю, фіксатори кольору: Е250, 
Е252; барвник харчовий Е120);  сир Моцарела 5% (молоко коров’яче незбиране, молоко коров’яче 
знежирене, масло солодковершкове, молочний білок, вода питна, сіль кухонна, регулятори кислотності: 
цитрат натрію, лимонна кислота; сорбат калію, закваски чистих культур молочнокислих мікроорганізмів, 
препарат молокозсідальний); сіль кухонна, декстроза, підсилювач смаку глутамат натрію, ароматичний 
компонент ідентичний натуральному - курка, екстракт перцю духм’яного, імбир, стабілізатори: трифосфати, 
пірофосфати; загущувачі: ксантанова камідь, карагенан, камідь ріжкового дерева, регулятор кислотності 
карбонат натрію.

15 хв.

15 хв.
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Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Котлети «Їжачки» з м’яса та рису
Код ЦБ: ЦБ05202152, Артикул: 3184
Код ЦБ: ЦБ05202124, Артикул: 3216
Вага упаковки: 3000 г, 540 г
Вага одиниці продукту: 70 г

Склад: м’ясо куряче механічного обвалювання 37%, 
рис варений 24%, паніровка (борошно пшеничне, 
олія соняшникова); шкіра курчати-бройлера 6%, вода 
питна, сіль кухонна, текстуроване соєве борошно, 
ізольований соєвий білок, крохмаль картопляний, 
перець чорний мелений, перець червоний сушений, 
цибуля сушена, часник, сухарі панірувальні, 
мальтодекстрин, екстракт чорного перцю, 
ароматичний компонент ідентичний натуральному – 
курка, підсилювачі смаку та аромату: глутамат натрію 
(Е621), гуанілат натрію (Е627), інозіат натрію (Е631).

Котлета з м’яса та гречки  
«Гречаники»
Код ЦБ: ЦБ05202153, Артикул: 3185
Код ЦБ: ЦБ05202123, Артикул: 3215
Вага упаковки: 3000 г, 540 г
Вага одиниці продукту: 70 г

Склад: м’ясо куряче механічного обвалювання 
45%, гречка варена 20%, паніровка (борошно 
пшеничне, олія соняшникова); шкіра курчати-
бройлера 6%, вода питна, сіль кухонна, текстуроване 
соєве борошно, перець чорний мелений, цибуля 
сушена, часник, сухарі панірувальні, ароматичний 
компонент ідентичний натуральному – курка, 
мальтодекстрин, підсилювач смаку: глутамат натрію 
(Е621).

Котлета «Шкільна»
Код ЦБ: ЦБ05202068, Артикул: 3290
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 140 г

Склад: м’ясо куряче (механічного обвалювання 34%, 
м’ясо стегна та гомілки 3%), паніровка (пшеничне 
борошно, крохмаль картопляний, сіль кухонна, вода 
питна, олія соняшникова, дріжджі, натуральний 
барвник екстракт паприки); вода питна, шкіра 
куряча 7%, сіль кухонна, цибуля сушена, перець 
чорний мелений, сухарі панірувальні, крохмаль 
картопляний, декстроза, ароматичні компоненти 
ідентичні натуральним - цибуля, курка; екстракт 
перцю духмяного, імбир, мальтодекстрин, 
підсилювач смаку глутамат натрію.

Нагетси фігурні
Код ЦБ: ЦБ05202114, Артикул: 3451
Код ЦБ: ЦБ05202087, Артикул: 3417
Вага упаковки: 3000 г, 500 г
Вага одиниці продукту: не нормується

Склад: м’ясо куряче механічного 
обвалювання 32%, вода питна, паніровка 
(сухарі панірувальні, борошно пшеничне, 
крохмаль картопляний, соняшникова 
олія, сіль кухонна);  шкіра куряча 6,5%, 
м’ясо стегна та гомілки курчати-бройлера 
3%,  крохмаль картопляний,  сіль кухонна, 
декстроза, екстракт перцю духмяного, 
імбир, підсилювач смаку глутамат натрію;  
мальтодекстрин, ароматичні компоненти 
ідентичні натуральним - курка, цибуля.

Котлета з печінкою
Код ЦБ: ЦБ05202425, Артикул: 8297
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 50 г

Склад: м’ясо куряче механічного обвалювання 37%, печінка 
куряча 36%,  шкіра куряча 10%, паніровка (борошно пшеничне, олія 
соняшникова); вода питна, сіль кухонна, сухарі панірувальні, цибуля 
сушена, перець чорний мелений, рослинна олія, екстракт спецій: 
мускатний горіх; мальтодекстрин, ароматичні компоненти ідентичні 
натуральним – курка, лівер; лактоза, стабілізатори: трифосфат 
(Е451), пірофосфат (Е450); підсилювачі смаку: глутамат натрію 
(Е621), динатрію гуанілат (Е627), інозіат натрію (Е631); загущувачі: 
ксантанова камідь (Е415), карагінан (Е407), камідь ріжкового дерева 
(Е410), гуарова камідь (Е412), натрієва сіль карбоксиметилцелюлози 
(Е466), тари камідь (Е417); регулятори кислотності: карбонат натрію 
(Е500), моно-і дигліцериди жирних кислот (Е471).

Котлети «Богатирські»
Код ЦБ: ЦБ05202165, Артикул: 8297
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 90 г

Склад: м’ясо куряче (механічного 
обвалювання 55%, м’ясо стегна та 
гомілки 6%), паніровка (борошно 
пшеничне, олія соняшникова), шкіра 
куряча 11%, вода питна, сіль кухонна, 
цибуля сушена, сухарі панірувальні, 
крохмаль картопляний, крупа манна, 
спеції: гірчиця, кмин; екстракти спецій: 
кмин, часник, перець капсикум; трави: 
майоран; підсилювач смаку: глутамат 
натрію (Е621).

5 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.
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HoReCa

Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Биток ніжний

Код ЦБ: ЦБ05202229, Артикул: 9471
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 70 г

Склад: куряче філе, яєчний кляр, спеції.

Палички м’ясні
Код ЦБ: ЦБ05202089, Артикул: 3419
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: не нормується

Склад: м’ясо куряче (механічного обвалювання 31%, 
м’ясо стегна та гомілки 3%), паніровка (пшеничне 
борошно, крохмаль картопляний, екстракт паприки, 
вода питна, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські); 
вода питна, шкіра курчати-бройлера 6%, олія 
соняшникова, сухарі панірувальні, сіль кухонна, 
крохмаль картопляний, цибуля сушена, спеції: 
часник, паприка, мускат, перець чилі; ароматичний 
компонент ідентичний натуральному - цибуля, 
мальтодекстрин, декстроза, підсилювач смаку 
глутамат натрію.

Гомілка куряча апетитна
Код ЦБ: ЦБ05202146, Артикул: 3186
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 90 - 100 г

Склад: гомілка куряча, прянощі 
(перець, паприка солодка червона, 
цибуля, кмин, кардамон, чилі, часник).

5 хв.

5 хв.

10 хв.
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10 хв.

Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Сира

Котлета куряча мала сира
Код ЦБ: ЦБ05201018, Артикул: 3484
Вага упаковки: 3000 г 
Вага одиниці продукту: 65 г

Склад: фарш із курячого м’яса, спеції.

Котлета куряча велика
Код ЦБ: ЦБ05202210, Артикул: 9611
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 80 г

Склад: фарш із курячого м’яса, спеції.

Котлета «Апетитна»
Код ЦБ: ЦБ05202118, Артикул: 3461
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 100 г

Склад: куряче філе, сушені овочі 
(цибуля, морква), трави (петрушка).

Гомілка під маринадом  
«Джалапенно» заморожена
Код ЦБ: ЦБ05203038, Артикул: 9044
Вага упаковки: 2290 г
Вага одиниці продукту: 100 - 120 г

Склад: гомілка курчати-бройлера 87%, 
вода питна, сіль кухонна, крохмаль 
картопляний, декстроза, екстракти 
прянощів.

Котлета з філе курячого
Код ЦБ: ЦБ05202120, Артикул: 3472
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 100 г

Склад: куряче філе, спеції.

Котлета «Звичайна»
Код ЦБ: ЦБ05202119, Артикул: 3469
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 70 г

Склад: фарш із курячого м’яса, спеції 
(перець, часник сушений).

5 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.
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Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Крило куряче апетитне
Код ЦБ: ЦБ05202097, Артикул: 9956
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 35 - 50 г

Склад: крило куряче, спеції (перець, 
паприка солодка червона, цибуля, 
кмин, кардамон).

Крило куряче апетитне  
Apero SLB
Код ЦБ: ЦБ05202195, Артикул: 9664
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 45 - 50 г

Склад: крило куряче, спеції (паприка, 
мускатний горіх, кмин, імбир, чорний 
перець).

Крило куряче апетитне  
«Барбекю»
Код ЦБ: ЦБ05202149, Артикул: 3187
Код ЦБ: ЦБ05202166, Артикул: 3490
Вага упаковки: 3000 г, 2100 г
Вага одиниці продукту: 35 - 50 г

Склад: крило курчати–бройлера, вода питна, сіль 
кухонна, цукор, соняшникова олія, спеції: фенхель; 
порошок часнику, сушені овочі: томати, цибуля, часник; 
мальтодекстрин, модифікований крохмаль, дріжджовий 
екстракт, ароматичні компоненти ідентичні натуральним 
– дим, білий перець, капсикум; регулятор кислотності: 
ацетат натрію (Е262); загущувач: гуарова камідь (Е412); 
стабілізатор: пірофосфат (Е450); антиоксиданти: лимонна 
кислота (Е330), ізо-аскорбінат натрію (Е316).

Крило куряче апетитне  
«Пірі-Пірі»
Код ЦБ: ЦБ05202147, Артикул: 3189
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 70 г

Склад: крильце куряче, сушені овочі 
(томати, червоний перець, цибуля, 
часник), екстракт паприки, трави.

Крило куряче апетитне  
Apero BBQ 
Код ЦБ: ЦБ05202196, Артикул: 9666
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 45 - 50 г

Склад: крило куряче, сушені овочі 
(томати, часник, цибуля).

Крило куряче «Crispi» 
Код ЦБ: ЦБ05202373, Артикул: 7991
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 100 - 120 г

Склад: крило курчати–бройлера 
76%, паніровка (борошно: пшеничне, 
кукурудзяне; крохмаль: пшеничний, 
тапіоковий, модифікований 
пшеничний; пшенична клейковина, 
сіль кухонна, соняшникова олія, 
яєчний альбумін, молочна сироватка, 
дріжджовий екстракт, спеції: червоний 
перець чилі; порошок цибулі, екстракт 
спецій: куркума, стручковий перець; 
розпушувачі.

10 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.
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Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Крило під маринадом
«Джалапенно» гостре
Код ЦБ: ЦБ05203037, Артикул: 9045
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 35 - 50 г

Склад: крило курчати–бройлера, вода питна, сіль кухонна, 
цукор, соняшникова олія, спеції: фенхель; порошок часнику, 
сушені овочі: томати, цибуля, часник; мальтодекстрин, 
модифікований крохмаль, дріжджовий екстракт, ароматичні 
компоненти ідентичні натуральним – дим, білий перець, 
капсикум; регулятор кислотності: ацетат натрію (Е262); 
загущувач: гуарова камідь (Е412); стабілізатор: пірофосфат 
(Е450); антиоксиданти: лимонна кислота (Е330), ізо-аскорбінат 
натрію (Е316).

Курячий ПОПкорн з часником
Код ЦБ: ЦБ05202127, Артикул: 3203
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 8 г

Склад: фарш із курячого м’яса, екстракт 
прянощів (перець чорний, мускатний 
горіх, чилі, гвоздика).

Нагетси класичні
Код ЦБ: ЦБ05202131, Артикул: 3196
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 22 г

Склад: фарш із курячого філе, спеції.

Крило під маринадом
«Джалапенно»
Код ЦБ: ЦБ05203036, Артикул: 9046
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 100 - 120 г

Склад: крило курчати–бройлера 76%, 
паніровка (борошно: пшеничне, кукурудзяне; 
крохмаль: пшеничний, тапіоковий, 
модифікований пшеничний; пшенична 
клейковина, сіль кухонна, соняшникова 
олія, яєчний альбумін, молочна сироватка, 
дріжджовий екстракт, спеції: червоний 
перець чилі; порошок цибулі, екстракт спецій: 
куркума, стручковий перець; розпушувачі).

Стріпси з курячого філе
під маринадом
Код ЦБ: ЦБ05203040, Артикул: 9042
Вага упаковки: 1440 г
Вага одиниці продукту: 30 - 38 г
Склад: філе курчати-бройлера 85%, 
вода питна, сіль кухонна, спеції: 
паприка червона, білий перець, 
чорний перець, мускатний горіх, 
кмин; порошок: цибуля-порей; 
екстракти спецій: паприка; ароматичні 
компоненти ідентичні натуральному: 
чорний перець, любисток, кмин; 
підсилювач смаку: глутамат натрію 
(Е621).

10 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.

Філе готове в спеціях «Барбекю»
Код ЦБ: ЦБ05202167, Артикул: 3491
Вага упаковки: 1100 г
Вага одиниці продукту: не нормується

Склад: м’ясо куряче механічного обвалювання 45%, філе 
курчати-бройлера 15%, шкіра курчати-бройлера 10%, 
вода питна, сіль кухонна, цукор, цибуля сушена, перець 
чорний мелений, пшенична клітковина, крохмаль, сушені 
овочі: морква, часник, цибуля, зелень петрушки, паприка, 
перець чилі, карі, чорний перець, мускатний горіх, кмин, 
коріандр, імбир, кардамон; ароматичний компонент 
ідентичний натуральному - овочевий; стабілізатор: 
пірофосфат (Е450), антиоксиданти: ізо-аскорбінат натрію 
(Е316); підсилювач смаку: глутамат натрію (Е621).

5 хв.
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Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Філе куряче в обсипці гостре
Код ЦБ: ЦБ05202172, Артикул: 3493
Вага упаковки: 2000 г
Вага одиниці продукту: 45 г

Склад: куряче філе, спеції (перець 
чорний, перець чилі, паприка, петрушка), 
трави, сушені овочі (часник, томат)

Філе куряче в обсипці
Код ЦБ: ЦБ05202171, Артикул: 3492
Вага упаковки: 2000 г
Вага одиниці продукту: 45 г

Склад: куряче філе, спеції (паприка, 
розмарин).

Філе курячев обсипці ТКВ
Код ЦБ: ЦБ05202193, Артикул: 9704
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 45 г

Склад: куряче філе, перець чорний, 
куркума, петрушка, вівсяні пластівці.

Філе куряче«Гурман»
Код ЦБ: ЦБ05210006, Артикул: 6963
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 170 - 220 г

Склад: куряче філе, спеції.

Філе куряче в спеціях SLB
Код ЦБ: ЦБ05202203, Артикул: 9637
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 30 г

Склад: куряче філе, спеції (паприка, 
мускатний горіх, кмин, імбир, коріандр, 
перець червоний, перець чилі, куркума).

5 хв.

10 хв.

5 хв.

5 хв.

5 хв.

Філе куряче запечене
Код ЦБ: ЦБ05202423, Артикул: 8260
Вага упаковки: 2000 г
Вага одиниці продукту: 45 г

Склад: куряче філе, спеції (перець 
чорний, перець чилі, паприка, 
петрушка), трави, сушені овочі (часник, 
томат)

5 хв.



232322
Тільки для внутрішнього використання. Зовнішній вигляд продуктів може відрізнятися від зображення в каталозі. Вся інформація, 
зазначена в каталозі, несе ознайомлювальний характер і може бути змінена за розсудом виробника МПЗ «Легко».

Філе Мексикано

Код ЦБ: ЦБ05202130, Артикул: 3210
Вага упаковки: 3000 г
Вага одиниці продукту: 42 г

Склад: фарш із курячого філе з 
додаванням сушених овочів, трав 
і ароматних спецій в золотистій 
паніровці.

Сосиски «Для хот-дога»
Код ЦБ: ЦБ17991170, Артикул: 6759
Вага упаковки: 370 г
Вага одиниці продукту: 74 г

Склад: м’ясо куряче (56%), вода питна, шкіра куряча, сало 
бокове, м’ясо куряче механічного обвалювання (10%), суха 
молочна сироватка, крохмаль картопляний, сіль кухонна, 
гірчиця, ароматизатор м’яса гриль, часник, спеції.

Сосиски «Філейні»
Код ЦБ: ЦБ17991171, Артикул: 6760
Вага упаковки: 370 г
Вага одиниці продукту: 74 г

Склад: м’ясо куряче 61%, вода питна, сало, м’ясо куряче механічного 
обвалювання 10%, меланж яєчний, сироватка молочна суха, 
крохмаль картопляний, сіль кухонна, молочний білок, тваринний 
білок (свинина), глюкоза, спеції та екстракти спецій (мускатний 
горіх, коріандр, білий перець, чорний перець).

Ковбаски «CHEESE»
Код ЦБ: ЦБ17991187, Артикул: 6797
Вага упаковки: 370 г
Вага одиниці продукту: 74 г

Склад: свинина напівжирна 44%, м’ясо куряче 20%, яловичина 2с 
16%, сало бокове, вода питна, молоко коров’яче сухе знежирене, 
яєчний порошок або меланж, сіль кухонна, екстракти спецій 
(перець чорний, мускатний горіх, кардамон), ферментований рис.

10 хв.
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Только для внутреннего использования. Внешний вид продуктов может отличаться от изображения в каталоге. Вся информация 
указанная в  каталоге несет информационных характер и может быть изменена на усмотрение производителя МПЗ «Легко».

Ковбаски «Chicken»
Код ЦБ: ЦБ17991181, Артикул: 6779
Вага упаковки: 370 г
Вага одиниці продукту: 74 г

Склад: м’ясо курчати-бройлера (філе, стегно) 100%, вода 
питна, сіль кухонна, харчові волокна рослинні (пшениця), 
декстроза, цибуля, паприка, морква, перець чорний, кріп, 
петрушка, базилік, цибуля-порей, селера.

Ковбаски «Pork»
Код ЦБ: ЦБ17991180, Артикул: 6780
Вага упаковки: 370 г
Вага одиниці продукту: 74 г

Склад: свинина напівжирна 86%, сало хребтове, 
вода питна, сіль кухонна, харчові волокна рослинні, 
мальтодекстрин, глюкоза, часник, перець чорний, 
імбир, екстракти спецій (перець чорний, перець чилі).

Ковбаски «Баварські»
Код ЦБ: ЦБ17991173, Артикул: 6762
Вага упаковки: 370 г
Вага одиниці продукту: 74 г

Склад: свинина напівжирна 46%, м’ясо куряче 40%, вода 
питна, сало хребтове, сіль кухонна, тваринний білок (свинина), 
клітковина, сушені овочі (цибуля, морква, червона паприка), 
петрушка, перець білий, перець чорний, базилік, кмин, орегано, 
селера.

Сосиски для випічки
Код ЦБ: ЦБ17991239, Артикул: 7000
Вага упаковки: 1500 г
Вага одиниці продукту: 35 г

Склад: м’ясо куряче 56%, вода питна, шкіра куряча, сало бокове, 
м’ясо куряче механічного обвалювання (10%),
суха молочна сироватка, крохмаль картопляний, сіль кухонна, 
гірчиця, стабілізатори, ароматизатор м’яса гриль, часник, 
ферментований рис, підсилювачі смаку та аромату.


