


ÒÎÌÓ ÙÎ ËÅÃÊÎ!

ÒÎÌÓ ÙÎ ÏÎÆÈÂÍÎ!

ÒÎÌÓ ÙÎ ÊÎÐÈÑÍÎ!

М'ясо індички надзвичайно ніжне 
та соковите. Це багате джерело 
вітамінів та мінералів.
Смакує як дорослим, так і дітям.

ÒÎÌÓ ÙÎ Ò²ËÜÊÈ

Ç Ì'ßÑÀ ²ÍÄÈÊÀ

² Í²×ÎÃÎ Á²ËÜØÅ!

У ковбаски та сосиски
ТМ «Смачно-Індично»
додають лише спеції.

×ÎÌÓ 
ÑÌÀ×ÍÎ?

×ÎÌÓ 
²ÍÄÈ×ÍÎ?



«СМАЧНО-ІНДИЧНО» - це власний бренд Сумської м'ясної компанії, що представляє собою 
лінійку неймовірно смачних ковбас та сосисок з ніжного та корисного м'яса індика, 
що до вподоби і дорослим, і малечі.

 

 – це як феєрично, але краще, оскільки це не лише про емоції, а також і про користь, Індично
оскільки м'ясо індика ніжне, легко засвоюється та забезпечує наш організм такими 
необхідними вітамінами (А, B2, B6, B12, РР) та мінералами (залізо, магній, селен, калій, 
марганець, цинк). 
Крім цього, м'ясо індика – це відмінне джерело білка для тих, хто посилено 
займається спортом та слідкує за своїм харчуванням.

«Як тобі ковбаски?», запитує матуся у синочка. 

«МММ! Смачно-індично!», - відповідає він. 

ТІЛЬКИ З М'ЯСА ІНДИКА І НІЧОГО БІЛЬШЕ
Чому смачно? Тому що легко! 

Тому що поживно! Тому що корисно!

Чому індично? Тому що тільки з м'яса індика і нічого більше.



Склад:  м'ясна сировина 100 % (м'ясо 
індички 75 %, шкіра куряча 25% ), сіль 
кухонна харчова, цукор,  яйце куряче, 
молоко, вершки,  декстроза, регулятори 
кислотності (Е 450 ), стабілізатори (Е 415 ), 
антиоксидант (Е 300), спеції (чорний 
перець, духмяний перець, паприка, імбир, 
перець рожевий, мускатний горіх); 
фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 11,2  г, жири – 
не більше 19,7 г, вуглеводи – 0,7 г, сіль – 
не більше 1,9 г.

Енергетична (калорійність) цінність на 
100 г продукту:  1097 кДж  (262,5 ккал).

Строк придатності продукту упакованого в 
термоплівку не більше – 25 діб, за умови 
зберігання при температурі від 0 °С до 6 °С 
та відносній вологості повітря не вище 
75-78  %.

Ковбаса варена

«Смачна Індича» 
вищого сорту, штучна оболонка

ТУ У 10.1-40106387-002:2016    Без ГМО    



Склад:  м'ясна сировина 100 % (м'ясо 
індика 100 % ), сіль кухонна харчова, 
цукор,  яйце куряче, молоко , вершки,  
декстроза, регулятори кислотності (Е 451 і, 
Е 450 і ), стабілізатори ( Е 412, Е 410, 
Е 415 ), антиоксидант ( Е 316), підсилювачі 
смаку та аромату  ( Е 621, Е 631 ), спеції 
(чорний перець, білий перець, кардамон, 
імбир,); фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 10,7  г, жири – 
не більше 19,6 г, вуглеводи – 4,8 г. сіль – 
не більше 1,9 г.

Енергетична (калорійність) цінність на 
100 г продукту:  994 кДж  (238 ккал).

Строк придатності продукту не більше – 
25 діб, за умови зберігання при 
температурі від 0 °С до 6 °С та відносній 
вологості повітря не вище 75-78  %.

Ковбаса варена

«Мортаделла» 
першого сорту, штучна оболонка

ТУ У10.1-40106387-002:2016    Без ГМО



Склад: м'ясо птиці   - 100 %, сіль кухонна 
харчова, добавка харчова: стабілізатори 
(Е451, Е407, Е450), Е 331, декстроза, сіль 
кухонна, антиоксиданти (Е301, Е316), 
згущувач(Е415); комбінована пряно-
ароматична суміш: регулятор кислотності 
(Е575), підсилювачі смаку та аромату (Е621), 
спеції та натуральні аромати (часник, 
мускатний горіх, чорний перець, кайєнне, 
куркума, гірчиця, коріандр, аромат м'яса, 
лук, селера);фіксатор кольору (Е250). 

Харчова цінність на 100 г продукту: білки – 
не менше 10,0  г, жири – не більше 65 г, 
вуглеводи – 0,00 г. сіль – не більше 3,0 г.

Енергетична цінність(калорійність) на 100 г 
продукту:  806,2 кДж  (192,7 ккал).

Строк придатності продукту не більше - 20 
діб, за умови зберігання при температурі від 
0 °С до 6 °С та відносній вологості повітря від 
75 до 78%.

Продукт із м'яса птиці варений 

Шинка «Елітна» 
вищого сорту, штучна оболонка

ТУ У 15.1-36872320-001:2011         Без ГМО



Склад: м'ясна сировина 90 % (м'ясо індика 
45%,свинина знежилована 45%, шпик 10%), 
вода, сіль, стабілізатор Е450, суміш спецій 
(коріандр, чорний перець, імбир мелений, 
кардамон, перець білий) ,фіксатор кольору 
Е250. 

Харчова цінність на 100 г продукту: білки – 
не менше 14,4  г, жири – не більше 21,1 г, 
вуглеводи – 0,00 г. сіль – не більше 0,9 г.

Енергетична цінність( калорійність) на 100 г 
продукту:  1073 кДж  (257 ккал).

Строк придатності продукту не більше - 30 
діб, за умови зберігання при температурі від 
0 °С до 6 °С та відносній вологості повітря від 
75 до 78%.

«Королівська» 
Шинка варена

вищого сорту

ТУ У 15.1-34485173-005:2007         Без ГМО



Склад: м'ясо індика - 100 %, сіль кухонна 
харчова, сахароза, добавка харчова: 
стабілізатори (Е 451, Е 450),  декстроза, 
антиоксидант ( Е316), згущувач (Е407а),  
підсилювачі смаку та аромату  ( Е 621, 
Е 631 ), спеції (чорний перець); фіксатор 
кольору (Е250), консервант ( Е252 ).

Харчова цінність на 100 г продукту: білки 
– не менше 11,0  г, жири – не більше 30 г, 
вуглеводи – 0,00 г. сіль – не більше 3,5 г.

Енергетична цінність(калорійність) на 
100 г продукту:  1313 кДж  (314 ккал).

Строк придатності продукту не більше – 
30  діб при температурі зберігання від 0 °С 
до 6 °С та відносній вологості повітря від 
70 до 80 %.

«Індича» 
 із м'яса індика, вищого сорту

ТУ У 15.1-35327262-002:2007      Без ГМО

Шинка варена



Склад:  м'ясна сировина 100 % (м'ясо 
індика 75 %, шкіра куряча 25% ) сіль 
кухонна харчова, цукор,  яйце куряче, 
молоко , вершки,  декстроза, , регулятори 
кислотності (Е 450, Е 451і, Е 450і ), 
стабілізатори ( Е 412, Е 410, Е 415 ), 
антиоксидант ( Е 300), спеції (чорний перець, 
мацис, паприка, імбир, , мускатний горіх ); 
фіксатор кольору (Е250).

Харчова цінність на 100 г продукту: білки 
– не менше 11,2  г, жири – не більше 19,7г, 
вуглеводи – 0,7 г, сіль – не більше 1,9 г.

Енергетична цінність(калорійність) на 
100 г продукту:  1097 кДж  (262,5 ккал).

Строк придатності продукту упакованого в 
термоплівку в захисному газовому 
середовищі: не більше – 20 діб, за умови 
зберігання при температурі від 0 °С до 6 °С 
та відносній вологості повітря не вище 
75-78  %.

Сосиски варені 

«Індеальні» 

ТУ У10.1-40106387-002:2016       Без ГМО

вищого сорту, штучна оболонка



Склад:  м'ясна сировина 100 % (м'ясо 
індика 70 %, шкіра куряча 15%, сало 15% ) 
сіль кухонна харчова, цукор,  яйце куряче, 
молоко , вершки,  декстроза, , регулятори 
кислотності (Е 450, Е 451 і, Е 450 і ), 
стабілізатори ( Е 412, Е 410, Е 415 ), 
антиоксидант ( Е 300 ), спеції (чорний перець,
паприка, імбир, зелений перець, рожевий 
перець ); фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 11,2  г, жири – 
не більше 19,7 г, вуглеводи – 0,7 г. сіль – 
не більше 1,9 г.

Енергетична (калорійність) цінність на 
100 г продукту:  1097 кДж  (262,5 ккал).

Строк придатності продукту упакованого в 
термоплівку не більше – 20 діб, за умови 
зберігання при температурі від 0 °С до 6 °С 
та відносній вологості повітря 75-78 %.

Сосиски варені 

«Делікатні» 
вищого сорту, їстівна оболонка

ÑÎÑÈÑÊÈ ÂÀÐÅÍI

ÂÈÙÎÃÎ ÑÎÐÒÓ

ТУ У10.1-40106387-002:2016      Без ГМО



Склад:  м'ясна сировина 100 % (м'ясо 
індика 70 %, шкіра куряча 15%,сало 15% ) 
сіль кухонна харчова, цукор,  яйце куряче, 
молоко , вершки,  декстроза, , регулятори 
кислотності (Е 450, Е 451 і, Е 450 і ), 
стабілізатори ( Е 412, Е 410, Е 415 ), 
антиоксидант ( Е 300), спеції (чорний перець , 
паприка, імбир, рожевий перець ); фіксатор 
кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 11,2  г, жири – 
не більше 19,7 г, вуглеводи – 0,7 г. сіль – 
не більше 1,9 г.

Енергетична (калорійність) цінність на 
100 г продукту:  1097 кДж  (262,5 ккал).

Строк придатності продукту упакованого в 
термоплівку не більше – 20 діб, за умови 
зберігання при температурі від 0 °С до 6 °С 
та відносній вологості повітря 75-78  %.

Сосиски варені 

«Делікатні підкопчені» 
вищого сорту, їстівна оболонка

ТУ У10.1-40106387-002:2016      Без ГМО



Склад:  м'ясна сировина 100 % (м'ясо 
індика 100 % ) сіль кухонна харчова, цукор,  
яйце куряче, молоко , вершки,  декстроза, 
регулятори кислотності (Е 451і, Е 450і ), 
стабілізатори ( Е 412, Е 410, Е 415 ), 
антиоксидант ( Е 316),  спеції (чорний 
перець, мускатний горіх, перець білий , 
мацис , імбир, коріандр ); фіксатор 
кольору (Е250).

Харчова цінність на 100 г продукту: білки 
– не менше 10,7  г, жири – не більше 19,6 
г, вуглеводи – 4,8 г. сіль – не більше 1,9 г.

Енергетична цінність(калорійність) на 100 
г продукту:  994 кДж  (238 ккал).

Строк придатності продукту упакованого в 
термоплівку в захисному газовому 
середовищі не більше – 20 діб, за умови 
зберігання при температурі від 0 °С до 6 °С 
та відносній вологості повітря 75-78 %.

Сосиски варені 

«Індичок» 

ТУ У10.1-40106387-002:2016      Без ГМО

першого сорту, штучна оболонка



Склад:  м'ясна сировина 100 % (стегно 
індика 70 %, шкіра куряча 30 % )  сіль 
харчова, декстроза, крохмаль, овочі сушені 
( цибуля ), регулятори кислотності (Е 450, Е 
451 ), антиоксидант ( Е 316),  спеції ( перець 
білий, паприка солодка ), екстракти спеції 
(паприка, перець чорний, імбир, чилі, 
розмарин ); фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 12,2  г, жири – 
не більше 28.0 г, вуглеводи – 1,3 г, сіль – 
не більше 1,9 г.

Енергетична (калорійність) цінність на 
100 г продукту:  1265 кДж  (302,6 ккал).

Строк придатності продукту упакованого в 
термоплівку не більше – 20 діб, за умови 
зберігання при температурі від 0 °С до 6 °С 
та відносній вологості повітря не вище 
75  %.

Ковбаски варені

«Баварські» 

ТУ У 15.1-31806583-002-2002    Без ГМО   
з м'яса індички, вищого сорту, їстівна оболонка



Склад:  м'ясна сировина 100 % (стегно 
індика 70 %, шкіра куряча 30 % ),  сіль 
харчова, овочі сушені ( петрушка, 
часник ), регулятори кислотності (Е 450, 
Е 451 ), антиоксидант ( Е 316),  екстракти 
спеції (паприка гостра, паприка солодка); 
фіксатор кольору (Е250).

Харчова цінність на 100 г продукту: білки – 
не менше 12,2  г, жири – не більше 28.0 г, 
вуглеводи – 0,0 г, сіль – не більше 1,9 г.

Енергетична цінність(калорійність) 
на 100 г продукту:  1265 кДж  (302,6 ккал).

Строк придатності продукту упакованого 
в термоплівку не більше – 20 діб, 
за умови зберігання при температурі 
від 0 °С до 6 °С та відносній вологості 
повітря не вище 75  %.

Ковбаски варені

«Баварські Хот Томато» 
з м'яса індички, вищого сорту, їстівна оболонка

ТУ У 15.1-31806583-002-2002    Без ГМО   



Склад: м'ясна сировина 100 % (м'ясо птиці 
55 %, яловичина 2 гат . 20 % , сало хребтове 
25 % ), сіль кухонна харчова, добавка 
харчова комплексна: стабілізатор (Е450), 
антиоксидант (Е300), екстракти прянощів; 
суміші пряно-ароматичні: часник, 
підсилювач смаку та аромату (Е 621), 
перець чорний, екстракти прянощів 
(часник, чілі), фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 13,0 г, жири – 
не більше 50,0 г, вуглеводи – 0,00 г. сіль – 
не більше 4,0 г.

Енергетична (калорійність) цінність на 
100 г продукту:  2100,36 кДж  (502 ккал).

Строк придатності продукту упакованого в 
термоплівку не більше – 20 діб, за умови 
зберігання при температурі від 0 °С до 6 °С 
та відносній вологості повітря не вище 
75-78  %.

Ковбаски напівкопчені

«Шашличні» 

ТУ У 15.1-31806583-004-2002       Без ГМО

з м'ясом індика, вищого сорту, штучна їстівна оболонка



Склад: м'ясна сировина 100 % (м'ясо птиці 
(індик) 90%, шкіра куряча 10%), сіль 
кухонна харчова, добавки харчові 
комплексні: стабілізатори (Е450, Е451, 
регулятор кислотності (Е575), 
антиоксидант (Е300), декстроза, прянощі 
(коріандр, часник сушений мелений, 
перець чорний мелений, мускатний горіх, 
фіксатор кольору (Е250).  
   
Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 13,0 г, жиру – 
не більше 30 г, вуглеводи – 0,0 г, сіль не 
більше 4,5 г 

Енергетична цінність (калорійність)  на 
100 г продукту: 2100,36 кДж (502 ккал).

Строк придатності продукту упакованого 
під вакуумом  в термоформувальні  
плівкові матеріали:  не більше - 25 діб,  за 
умови зберігання при температурі від 0 °С 
до 6 °С та відносній вологості повітря від 
75 до 78%.

Ковбаса напівкопчена 

«Салямі Сімейна» 
вищого сорту, штучна оболонка

ТУ У 10.1-40106387-003:2007        Без ГМО



Склад:  м’ясна сировина 100 % (стегно 
індика 50 %,м'ясо куряче-25% ,сало 
хребтове-15 % )  сіль харчова, часник, 
декстроза,  регулятори кислотності (Е 450, 
Е 451 ), загущувачі ( Е 407, Е 410, Е 412, 
Е 415 ) антиоксидант ( Е 301, Е 300),   
підсилювачі смаку та аромату  ( Е 621), 
спеції (перець чорний, перець рожеввий, 
мацис, часник, імбир ); фіксатор кольору 
(Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 15,0  г, жири – 
не більше 31,5 г, вуглеводи – 0,4 г. сіль – 
не більше 2,4 г.

Енергетична (калорійність) цінність на 
100 г продукту:  1431 кДж  (342 ккал).

Строк придатності продукту упакованого 
в термоплівку не більше – 25 діб, за умови 
зберігання при температурі від 0 °С 
до 6 °С та відносній вологості повітря 
не вище 75  %.

Ковбаса напівкопчена 

«Фірмова Індича» 
з м'яса індички,першого сорту, натуральна оболонка

ТУ У 10.1-40106387-003:2007        Без ГМО



варено-копчені

«Гузки індичок» 

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

Склад: гузки індичок  (100%), сіль 
кухонна, суміші пряно-ароматичні: 
підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль 
кухонна, ароматизатори (підсилювач 
смаку та аромату:  Е621, Е631, Е627), 
мальтодекстрин, часник, цибуля ріпчаста, 
ароматизатор, фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 12,0 г, жиру - 
не більше – 35,0 г, вуглеводи – 0,0 г, сіль- 
не більше 3,0 г

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1518,8 кДж (363,0 ккал).

від 0 °С до 6 °С та відносній вологості 
повітря від 75 до 78%.

Строк придатності продукту упакованого 
під вакуумом:   не більше  17 діб, за 
умови зберігання при температурі 



Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 12,0 г, жиру - 
не більше – 35,0 г, вуглеводи – 0,0 г, сіль- 
не більше 3,0 г

Строк придатності продукту упакованого 
під вакуумом:   не більше  17 діб, за 
умови зберігання при температурі 
від 0 °С до 6 °С та відносній вологості 
повітря від 75 до 78%.

Склад: стегно індика  (100%), сіль 
кухонна, суміші пряно-ароматичні: 
підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль 
кухонна, ароматизатори (підсилювач 
смаку та аромату:  Е621, Е631, Е627), 
мальтодекстрин, часник, цибуля ріпчаста, 
ароматизатор, фіксатор кольору (Е250).

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1518,8 кДж (363,0 ккал).

варено-копчене

«Стегно індика» 

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО



індичий варено-копчений

«Рулет» 

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

Склад: стегно індика  (100%), сіль 
кухонна, суміші пряно-ароматичні: 
підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль 
кухонна, ароматизатори (підсилювач 
смаку та аромату:  Е621, Е631, Е627), 
мальтодекстрин, часник, цибуля ріпчаста, 
ароматизатор, фіксатор кольору (Е250).

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1518,8 кДж (363,0 ккал).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 12,0 г, жиру - 
не більше – 35,0 г, вуглеводи – 0,0 г, сіль- 
не більше 3,0 г

Строк придатності продукту упакованого 
під вакуумом:   не більше  17 діб, за 
умови зберігання при температурі 
від 0 °С до 6 °С та відносній вологості 
повітря від 75 до 78%.



крила індика варено-копчена

«Плечова частина» 

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

Склад: плечова частина крила індика 
(100%), сіль кухонна, суміші пряно-
ароматичні: підсилювач смаку та аромату 
(Е621), сіль кухонна, ароматизатори 
(підсилювач смаку та аромату:  Е621, 
Е631, Е627), мальтодекстрин, часник, 
цибуля ріпчаста, ароматизатор, фіксатор 
кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 12,0 г, жиру - 
не більше – 35,0 г, вуглеводи – 0,0 г, сіль- 
не більше 3,0 г

Строк придатності продукту упакованого 
під вакуумом:   не більше  17 діб, за 
умови зберігання при температурі 

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1518,8 кДж (363,0 ккал).

від 0 °С до 6 °С та відносній вологості 
повітря від 75 до 78%.



«Гомілка індика» 

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 12,0 г, жиру - 
не більше – 35,0 г, вуглеводи – 0,0 г, сіль- 
не більше 3,0 г

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1518,8 кДж (363,0 ккал).

Строк придатності продукту упакованого 
під вакуумом:   не більше  17 діб, за 
умови зберігання при температурі 

Склад: гомілка індика  (100%), сіль 
кухонна, суміші пряно-ароматичні: 
підсилювач смаку та аромату (Е621), сіль 
кухонна, ароматизатори (підсилювач 
смаку та аромату:  Е621, Е631, Е627), 
мальтодекстрин, часник, цибуля ріпчаста, 
ароматизатор, фіксатор кольору (Е250).

від 0 °С до 6 °С та відносній вологості 
повітря від 75 до 78%.

варено-копчена



«Філе індика» 

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

Склад: філе індика(100%), сіль кухонна, 
суміші пряно-ароматичні: підсилювач 
смаку та аромату (Е621), сіль кухонна, 
ароматизатори (підсилювач смаку та 
аромату:  Е621, Е631, Е627), 
мальтодекстрин, часник, цибуля ріпчаста, 
розмарин, морква суха, ароматизатор, 
фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 12,0 г, жиру - 
не більше – 35,0 г, вуглеводи – 0,0 г. сіль- 
не більше 3,0 г

 Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1518,8 кДж (363,0 ккал).

Строк придатності продукту упакованого 
під вакуумом:   не більше  17 діб, за 
умови зберігання при температурі від 0 °С 
до 6 °С та відносній вологості повітря від 
75 до 78%.

 варене



«Філе індика» 
 

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

Склад: філе індика(100%), сіль кухонна, 
суміші пряно-ароматичні: підсилювач 
смаку та аромату (Е621), сіль кухонна, 
ароматизатори (підсилювач смаку та 
аромату:  Е621, Е631, Е627), 
мальтодекстрин, часник, цибуля ріпчаста, 
лавровий лист, гірчиця, ароматизатор, 
фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 12,0 г, жиру - 
не більше – 35,0 г, вуглеводи – 0,0 г. сіль- 
не більше 3,0 г

 Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1518,8 кДж (363,0 ккал).

Строк придатності продукту упакованого 
під вакуумом:   не більше  17 діб, за 
умови зберігання при температурі від 0 °С 
до 6 °С та відносній вологості повітря від 
75 до 78%

варено-копчене



Адреса виробництва та потужностей: 
ТОВ «Сумська м'ясна компанія», проспект Курський, 147, 

м. Суми, 40030, Україна, тел.: (0542) 65-88-74, (050) 456-92-56.
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