


• - копчення на натуральній деревині;
• - відсутності у складі ГМО.
 

• - вмісту високоякісної м’ясної сировини та спецій;

Щодена доставка продукції здійснюється спеціалізованими транспортними 
засобами, згідно індивідуально розроблених маршрутів, у понад 1200 торгових 
точок Сумської, Полтавської і Чернігівської областей.

• - використанню традиційних і інноваційних технологій виготовлення;

ТМ «Сумські ковбаси» ‒ це широкий асортимент варених, напівкопчених 
ковбас, сосисок, сардельок та м’ясних делікатесів, що задовільнить смаки 
найвибагливіших гурманів. 

Висока якість і неповторний смак м’ясо-ковбасних виробів ТМ «Сумські 
ковбаси» забезпечуються завдяки:

ТМ «Сумські ковбаси» ‒ це ковбасні вироби та м’ясні делікатеси, 
виготовлені за традиційними технологіями на сучасному 
обладнанні ТОВ «Сумська м’ясна компанія», згідно 
європейського стандарту харчової безпеки продукції                    
ISO 22 000:2005.

ВИРОБНИК ТА АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА: 
ТОВ «Сумська м’ясна компанія», проспект Курський, 147, м. Суми, Україна, 40030.

Тел.: (0542) 658 874, 658-875. WWW.SMC.CO.UA



ВАРЕНІ 

КОВБАСИ



КОВБАСА ВАРЕНА

«ЛІКАРСЬКА»

ДСТУ 4436:2005   Без ГМО

вищий сорт, натуральна оболонка

· 

Склад: м'ясна сировина 95 % (свинина 
знежилована напівжирна, яловичина 
знежилована вищого сорту), молоко 
сухе знежирене, яєчний порошок, сіль 
кухонна  харчова, цукор-пісок, горіх 
мускатний мелений, фіксатор кольору 
Е250.

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 13,0 г, 
жиру - не більше  22,0 г, вуглеводи – 
0,8 г. сіль – не більше 2,0 г

1046 кДж (250 ккал).

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 

Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом :   не 
більше  -15 діб  за умови зберігання 
при температурі від 0 °С до 6 °С та 
відносній вологості повітря 
від 75 до 78%.



«ЦАРСЬКА»
вищого сорту,  штучна оболонка

ТУ У 15.1-35327262-002:2007    Без ГМО

Склад: Яловичина  знежилована   - 
100 %, сіль кухонна харчова, 
декстроза, стабілізатори (Е 451, Е 
450),   антиоксидант ( Е316), згущувач 
(Е407а, Е 415),  підсилювачі смаку та 
аромату  ( Е 621, Е 631 ), екстракт 
спеції ( цибуля ); фіксатор кольору 
(Е250),  антиспікаючий агент ( Е 551 ).

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

від 70 до 80 %.

Поживна (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.

Строк придатності продукту не 
більше – 30  діб, за умови зберігання 
при температурі від 0 °С до 6 °С та 
відносній вологості повітря 

ШИНКА З ЯЛОВИЧИНИ ВАРЕНА



«РЕТРО З МОЛОКОМ»

ТУ У 15.1-00419880-049-2003     Без ГМО

1 сорт, штучна оболонка

Склад: м'ясна сировина 95 % (свинина 
знежилована напівжирна, яловичина 
знежилована вищого сорту), молоко 
сухе знежирене, яєчний порошок, сіль 
кухонна  харчова, цукор-пісок, горіх 
мускатний мелений, фіксатор кольору 
Е250.

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 13,0 г, 
жиру - не більше  22,0 г, вуглеводи – 
0,8 г. сіль – не більше 2,0 г

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 
1046 кДж (250 ккал).

Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом:   не 
більше  -15 діб  за умови зберігання 
при температурі від 0 °С до 6 °С та 
відносній вологості повітря 
від 75 до 78%.

· 

КОВБАСА ВАРЕНА



«ІНДИЧА»
вищого сорту,  штучна оболонка

ТУ У 15.1-35327262-002:2007    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 ),

Енергетична (калорійність) цінність 
на 100 г продукту:  

Поживна (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.

від 70 до 80 %.

Строк придатності продукту не 
більше – 30  діб, за умови зберігання 
при температурі від 0 °С до 6 °С та 
відносній вологості повітря 

1313 кДж  (314 ккал).

ШИНКА ІЗ М’ЯСА ІНДИКА ВАРЕНА



ШИНКА «ЕЛІТНА»

ТУ У 15.1-36872320-001:2011  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). 

Поживна (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 (калорійність) цінність 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

вищий сорт, штучна оболочка



«БАЛИКОВА»
вищого сорту,  штучна оболонка

ТУ У 15.1-35327262-002:2007    Без ГМО

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

Строк придатності продукту не 
більше – 30  діб, за умови зберігання 
при температурі від 0 °С до 6 °С та 
відносній вологості повітря 

Склад: Свинина знежилована   - 100 
%, сіль кухонна харчова, тваринний 
білок, 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 ),

від 70 до 80 %.

Поживна (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.

ШИНКА ІЗ СВИНИНИ ВАРЕНА



Склад: м'ясна сировина 93 % (свинина 
напівжирна 20 %, яловичина 1 с 10% , 
сало 17 %, м'ясо птиці 22 %, м'ясо птиці 
механічного обвалювання 24 % ), 
білковий стабілізатор , молоко сухе 
знежирене, крохмаль картопляний, вода 
питна, сіль кухонна харчова, добавка 
харчова комплексна: стабілізатор (Е450), 
підсилювач смаку та аромату (Е 621), 
антиоксидант (Е 300), екстракти 
прянощів; суміш пряно-ароматична: 
підсилювач смаку та аромату (Е 621), 
мальтодекстрин, декстроза, 
ароматизатор, цукор, сіль кухонна, 
фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки –не менше 10,00 г, жири 
–  не більше 35  г, вуглеводи – 2,5 г, сіль – 
не більше 2,5 г.

Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом в 
термоформувальні   плівкові 
матеріали:  не більше  -15 діб  за умови 
зберігання при температурі від 0 °С до 6 
°С та відносній вологості повітря 
від 75 до 78%.

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1502,00 кДж (359 ккал).

«М'ЯСНА»

ТУ У 15.1-31806583-002-2002 Без ГМО
з м'яса птиці  першого сорту.  Шучна оболонка

КОВБАСА ВАРЕНА



«НІЖНА»
першого сорту,  штучна оболонка

ТУ У 15.1-35327262-002:2007    Без ГМО

Склад: М*ясна сировина 90 % 
(свинина знежилованая  не жирна 50 
%, свинина полужирная 40 %), белок 
говяжий 10 %, сіль кухонна харчова, 
сахар,  стабілізатори (Е 451, Е 450),  
декстроза, антиоксидант ( Е316, Е 300 
), згущувач (Е407а, Е415),  підсилювач 
смаку та аромату  ( Е 621,  ), спеції ( 
цибуля, чорний перец ), часник,  
фіксатор кольору (Е250), 

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 9,0  г, 
жири – не більше 38 г, вуглеводи – 0,00 
г. сіль – не більше 3,0 г.

Строк придатності продукту не 
більше – 30  діб, за умови зберігання 
при температурі від 0 °С до 6 °С та 
відносній вологості повітря 

Енергетична (калорійність) цінність 
на 100 г продукту:  1581 кДж  (378 
ккал).

від 70 до 80 %.

ШИНКА ІЗ СВИНИНИ ВАРЕНА



«ДО ЧАЮ»
першого сорту,  штучна оболонка

ТУ У 15.1-00419880-049-2003    Без ГМО

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 10,0 г , жири 
– не більше 35,0 г, вуглеводи – 1,48 г, сіль 
– не більше 2,5 г.

Склад: м'ясна сировина 84 % (м'ясо 
птиці 32 % , сало 25 %, свинина 
знежилована напівжирна 17 %, м'ясо 
птиці механічного обвалювання 10 %), 
білковий стабілізатор, молоко сухе 
знежирене, крохмаль картопляний, вода 
питна, сіль кухонна харчова, тваринний 
білок, харчові добавки: стабілізатори 
(Е450, Е451і, Е452і), підсилювач смаку та 
аромату (Е621), антиоксиданти (Е301, 
Е316), регулятор кислотності (Е300), 
ароматизатор м'яса, декстроза, мальто-
декстрин, глюкоза, екстракти спецій (чор-
ний перець, духмяний перець, мускатний 
горіх), консерванти (Е250, Е252).

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 
1510,08 кДж (360,92 ккал).

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

КОВБАСА ВАРЕНА



Склад: м'ясна сировина 84 % (свинина 
знежилована напівжирна 52 %, м'ясо 
птиці 22 %, м'ясо птиці механічного 
обвалювання 10 %), білковий 
стабілізатор, молоко сухе знежирене, 
крохмаль картопляний, вода питна, сіль 
кухонна харчова, тваринний білок, харчові 
добавки: стабілізатори (Е450, Е451і, 
Е452і), підсилювач смаку та аромату 
(Е621), антиоксиданти (Е301, Е316), 
регулятор кислотності (Е300), 
мальтодекстрин, глюкоза, екстракти 
спецій (чорний перець мускатний горіх, 
духмяний перець), ароматизатор м'яса, 
консерванти (Е250, Е252).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки –14,3 г, жири – 20,4 г, 
вуглеводи – 1,7 г. , сіль – не більше 2,5 г.

Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом в 
термоформувальні плівкові матеріали :  
не більше -15 діб  за умови зберігання 
при температурі від 0 °С  до 6 °С та 
відносної вологості повітря від 75 % 
до 78 %.

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1007,5 кДж (240,8 ккал).

ТУ У 15.1-00419880-049-2003   Без ГМО

«ЛАСУНКА» 
1 сорт, натуральна оболонка

КОВБАСА ВАРЕНА 



«ТОВСТОПУЗИКИ»

ТУ У 15.1-00419880-049-2003 Без ГМО

1 сорт, натуральна оболонка

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше  10,0 г, жиру –  
не більше 35,0 г, вуглеводи - 1,8 г. сіль – не 
більше 2,5 г.

Енергетична цінність (калорійність) на 100 
г продукту: 1515,44 кДж (362,2 ккал).

Склад: м'ясна сировина 84 % (свинина 
знежилована напівжирна 52 %, м'ясо птиці 22 
%, м'ясо птиці механічного обвалювання 10 
%), білковий стабілізатор, молоко сухе 
знежирене, крохмаль картопляний, вода 
питна, сіль кухон-на харчова, добавки харчові 
та стабілізуюча білкова: тваринний білок, 
стабілізатори (Е401, Е450, Е451і, Е452і), 
трансглютаміназа, мальто-декстрин, 
підсилювач смаку та аромату (Е 621), 
екстракти спецій (чорний перець, мускатний 
горіх, духмяний перець), регулятор 
кислотності (Е300), антиоксиданти (Е316, 
Е301, Е330), декстроза, ароматизатор м'яса 
та вершків, молочні білки,  фіксатор кольору 
(Е250).

Строк придатності продукту упакованого в 
захисному  газовому  середовищу :  не 
більше -15 діб за умови зберігання при 
температурі від 0 °С  до 6 °С та відносної 
вологості повітря від 75 % до 78 %.

САРДЕЛЬКИ ВАРЕНІ



 Строк придатності продукту 
упакованого в захисному  газовому  
середовищу: не більше -15 діб  за 
умови зберігання при температурі від 0 
°С  до 6 °С та відносної вологості 
повітря від 75 % до 78 %.

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 1420,88 кДж (339,6 
ккал).

Склад: м'ясна сировина 85 % 
(яловичина знежилована  30 %, сало 
25 %, м'ясо птиці 20 % , м'ясо птиці 
механічного обвалювання 10 %), 
білковий стабілізатор, молоко сухе 
знежирене, крохмаль картопляний, 
вода питна, сіль кухонна харчова, 
комбінована, функціональна  та 
смакові суміші: стабілізатори (Е450, 
Е407), молочний білок, підсилювач 
смаку та аромату (Е621), антиоксидант 
(Е300), натуральні ароматизатори та 
аромати, декстроза, рослинні білки, 
тваринний білок, горохова клітковина, 
фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка –  не менше 10,0 г, 
жиру – не більше 35,0 г, вуглеводи – 
1,33 г. сіль -  не більше 2,5 г.

«М’ЯСНІ ОРИГІНАЛЬНІ»

ТУ У 15.1-36872320-002:2011      Без ГМО

1 сорт, натуральна оболонка

САРДЕЛЬКИ ВАРЕНІ



Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 1500,38 кДж (358,6 
ккал).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 10,0 г, 
жиру – не більше 32,0 г, вуглеводи – 
0,9 г. сіль – небільше 2,5 г.

Строк придатності продукту 
упакованого в захисному  газовому  
середовищу: не більше -15 діб за 
умови зберігання при температурі від 0 
°С  до 6 °С та відносної вологості 
повітря від 75 % до 78 %.

Склад: м'ясна сировина 98 % (м'ясо 
птиці 45 %, сало 43 %, м'ясо птиці 
механічного обвалювання  10 % ),   
молоко сухе знежирене, вода питна, 
сіль кухонна харчова, добавка харчова 
комплексна: стабілізатор (Е450), 
антиоксидант (Е300, Е304, Е307), 
підсилювач смаку та аромату (Е621), 
регулятор кислотності (Е330), 
ароматизатор, екстракти прянощів (в 
т.ч. селера); суміш пряно-ароматична: 
цибуля ріпчаста, прянощі (в т.ч. гірчиця 
мелена, насіння селери), селера, 
трави, цибуля порей, декстроза, 
фіксатор кольору (Е250).

САРДЕЛЬКИ ВАРЕНІ

«БУРЖУЙ» з м’яса птиці

ТУ У 15.1-31806583-002-2002     Без ГМО

1 сорт, натуральна оболонка



«ЗІ ШПИКОМ»
1 сорт, натуральна оболонка

ТУ У 15.1-36872320-002:2011      Без ГМО

Склад: м'ясна сировина 85 % 
(яловичина знежилована 30 %, сало 
25 % , м'ясо птиці 20 %, м'ясо птиці 
механічного обвалювання 10 %), 
білковий стабілізатор, молоко сухе 
знежирене, крохмаль картопляний, 
вода питна, сіль кухонна харчова, 
комбінована, функціональна  та 
смакові суміші: стабілізатори (Е450, 
Е407), молочний білок, підсилювач 
смаку та аромату (Е621), антиоксидант 
(Е300), натуральні ароматизатори та 
аромати, декстроза, рослинні білки, 
тваринний білок, горохова клітковина, 
фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка –  не менше 10,0 г, 
жиру –не більше 35,0 г, вуглеводи – 
1,33 г.  сіль – не більше 2,5 г .

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 
1507,5 кДж (360,32 ккал).

Строк придатності продукту 
упакованого в захисному  газовому  
середовищу: не більше -15 діб  за 
умови зберігання при температурі від 0 
°С  до 6 °С та відносної вологості 
повітря від 75 % до 78 %.

САРДЕЛЬКИ ВАРЕНІ



Склад: м'ясна сировина 95 % (м'ясо 
птиці 45 %, сало 40 %, м'ясо птиці 
механічного обвалювання 10 %),  вершки 
з молока коров'ячого сухі (3 %), молоко 
сухе знежирене, вода питна, сіль кухонна 
харчова, добавка харчова комплексна: 
стабілізатор (Е450), антиоксидант (Е300, 
Е304, Е307), підсилювач смаку та 
аромату (Е621) , регулятор кислотності 
(Е330), ароматизатор; суміш пряно-
ароматична: цибуля ріпчаста, прянощі (в 
т.ч. гірчиця мелена, насіння селери), 
селера, трави, цибуля порей, екстракти 
прянощів (в т.ч. селера), декстроза, 
фіксатор кольору (Е250).

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1510,4 кДж (361,0  ккал).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 10,0 г, жиру 
– не більше 32,0 г, вуглеводи – 1,5 г. сіль 
– не більше 2,5 г. 

Строк придатності продукту 
упакованого в захисному  газовому  
середовищу: не більше -15 діб  за умови 
зберігання при температурі від 0 °С  до 6 
°С та відносної вологості повітря 
від 75 % до 78 %.

«З ВЕРШКАМИ» з м’яса птиці
1 сорт, штучна оболонка

ТУ У 15.1-31806583-002-2002 Без ГМО

СОСИСКИ ВАРЕНІ



Склад: м'ясна сировина 95 % (м'ясо 
птиці 30% , сало 25 %, м'ясо птиці 
механічного обвалювання 10 % ),   
молоко сухе знежирене, вода питна, 
сіль кухонна харчова, добавка харчова 
комплексна: стабілізатор (Е450), 
підсилювач смаку та аромату (Е621), 
антиоксиданти (Е300, Е304, Е307), 
регулятор кислотності (Е330), 
ароматизатор, екстракти прянощів (в 
т.ч. селера); суміш пряно-ароматична: 
цибуля ріпчаста, прянощі (в т.ч. 
гірчиця мелена, насіння селери), 
селера, трави, цибуля порей; фіксатор 
кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка –  не менше 10,0 г, 
жиру – не більше 32,0 г, вуглеводи – 
2,0 г. сіль – не більше 2,5 г.

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 1405,8 кДж (336  
ккал).

Строк придатності продукту 
упакованого в захисному  газовому  
середовищу: не більше -15 діб за 
умови зберігання при температурі від 
0 °С  до 6 °С та відносної вологості 
повітря від 75 % до 78 %.

Маємо протокол лабораторних досліджень 
на подовження строку придатності до 15 діб.

ТУ У 15.1-31806583-002-2002 Без ГМО

«СМАЧНЯШКИ» з м’яса птиці
1 сорт, штучна оболонка

СОСИСКИ ВАРЕНІ



«МЮНХЕНСЬКІ»
вищий сорт, штучна їстівна оболочка
ТУ У 15.1-31806583-002-2002     Без ГМО

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 10,0 г, 
жири – не більше 32,0 г, вуглеводи – 
0,0  г. сіль – не більше 2,5 г.

Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом в 
термоформувальні плівкові 
матеріали:  не більше -15 діб  за 
умови зберігання при температурі від 0 
°С  до 6 °С та відносної вологості 
повітря від 75 % до 78 %.

Склад: м'ясна сировина 100 % 
(свинина не жирна, свинина жирна), 
вода питна, сіль кухонна харчова, 
добавка харчова комплексна: 
стабілізатор (Е450, Е451), 
антиоксидант (Е316), суміш пряно-
ароматична: прянощі (в т.ч. коріандр, 
гірчиця мелена, імбир), екстракти 
прянощів; суміш прянощів: трави, 
цибуля ріпчаста, морква, паприка, 
цибуля порей; фіксатор кольору 
(Е250).

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 1372,35 кДж (328 ,0  
ккал).

 КОВБАСКИ ВАРЕНІ 



Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом в 
термоформувальні плівкові 
матеріали:  не більше -15 діб   за 
умови зберігання при температурі від 0 
°С  до 6 °С та відносної вологості 
повітря від 75 % до 78 %.

Склад: м'ясна сировина 100 % 
(свинина напівжирна 73 %, свинина 
жирна 17 %, м'ясо птиці 10 %), вода 
питна, сіль кухонна харчова, добавка 
харчова комплексна: стабілізатор 
(Е450, Е451), антиоксидант (Е316), 
суміш пряно-ароматична: прянощі (в 
т.ч. коріандр, гірчиця мелена, імбир), 
екстракти прянощів; суміш прянощів: 
трави, цибуля ріпчаста, морква, 
паприка, цибуля порей.

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 1372,35 кДж (328 ,0  
ккал).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 10,0 г, 
жири – не більше 32,0 г, вуглеводи – 
0,0  г. сіль – не більше 2,5 г.

«НЮРНБЕРЗЬКІ»
вищий сорт, штучна їстівна оболочка
ТУ У 15.1-36872320-002:2011      Без ГМО

 КОВБАСКИ ВАРЕНІ 



«СОСИСКИ  З  ДИМКОМ»
1 сорт, штучна оболонка

ТУ У 15.1-00419880-049-2003      Без ГМО

Склад: м'ясна сировина 84 % (свинина 
знежилована напівжирна 52 %, м'ясо 
птиці 22%, м'ясо птиці механічного 
обвалювання 10% ), білковий 
стабілізатор, молоко сухе знежирене, 
крохмаль картопляний, вода питна, 
сіль кухонна харчова, тваринний білок, 
харчова добавка: стабілізатори (Е450, 
Е451і, Е452і), підсилювач смаку та 
аромату (Е 621), антиоксиданти (Е301, 
Е316), декстроза, екстракти спецій 
(чорний перець, мускатний горіх, 
духмяний перець), регулятор 
кислотності (Е300), ароматизатор 
маса, консерванти (Е250, Е252).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 10 г, жиру 
– не більше 32 г, вуглеводи – 2,9 г. сіль 
не більше 2,5 г.

Строк придатності продукту 
упакованого в захисному  газовому  
середовищу:  не більше -15 діб за 
умови зберігання при температурі від 0 
°С  до 6 °С та відносної вологості 
повітря від 75 % до 78 %.

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 1420,88 кДж (339,6 
ккал).

СОСИСКИ ВАРЕНІ



Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 10,0 г, жиру – 
не більше 32,0 г, вуглеводи – 4,9 г. сіль – 
не більше 2,5 г.

Строк придатності продукту 
упакованого в в захисному  газовому  
середовищу  :  не більше - 15 діб за умови 
зберігання при температурі від 0 °С  до 6 
°С та  відносної вологості повітря від 75 % 
до 78%.

Склад: м'ясна сировина 81 % (м'ясо птиці 
20 %, свинина жирна 51 %, м'ясо птиці 
механічного обвалювання 10 % ), білковий 
стабілізатор, крохмаль картопляний, крупа 
манна, вода питна, сіль кухонна харчова, 
харчові добавки: тваринний білок, 
стабілізатори Е401, 450, 451і, Е452і, 
трансглютаміназа підсилювач смаку та 
аромату Е 621, антиоксиданти Е301,316, 
мальтодекстрин, глюкоза, ), екстракти 
спецій (чорний перець, мускатний горіх, 
духмяний перець), регулятор кислотності 
Е300, ароматизатор м'яса; ароматичні 
речовини (смак і аромат м'яса), носії 
(мальтодекстрин, сіль кухонна), 
консерванти (Е250, Е252).

Енергетична цінність (калорійність) на 
100 г продукту: 1454,35 кДж (347,6 ккал).

«ЛІЦЕЙНІ ХОТ ДОГ» з м’яса птиці
1 сорт, штучна оболонка

ТУ У 15.1-00419880-049-2003    Без ГМО

СОСИСКИ ВАРЕНІ



НАПІВКОПЧЕНІ 

КОВБАСИ



Склад: яловичина 75%, сало 
хребтове 25%, сіль кухонна харчова, 
цукор-пісок, прянощі (перець чорний, 
кардамон), фіксатор кольору Е250.

Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом у плівку 
цілім батонами- не більше ніж 30 діб; у 
разі порційного нарізання цілим 
куском- - не більше ніж 20 діб, за 
температури від 0⁰С до 6⁰С  та 
відносній вологості повітря від 75%  
до 78%.

Харчова(поживна) цінність на 100 г 
продукту: білка- не менше-18 г., 
жиру-не більше-38 г., солі- не більше-
5.0.

«МОСКОВСЬКА»

ДСТУ 4591:2006
вищого сорту

КОВБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНА



«НА ДРОВАХ»
1 сорт, натуральна оболонка

ТУ У 15.1-20146604-002-2003      Без ГМО 

Склад: м'ясна сировина 90 % (свинина 
нежирна 45 %, м'ясо птиці 45 %), 
білковий стабілізатор, вода питна, сіль 
кухонна харчова, тваринний білок, 
харчова добавка: стабілізатор (Е450), 
підсилювач смаку та аромату (Е 621), 
ароматизатор м'яса, регулятор 
кислотності (Е300), антиоксидант ( 
Е316), декстроза, спеції мелені та 
екстракти спецій (білий перець, чорний 
перець, часник, кардамон, коріандр); 
ароматичні речовини (смак і аромат 
м'яса); консерванти (Е250, Е252).

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

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 13,0 г, 
жиру – не більше 50 г, вуглеводи – 0,0 
г. сіль не більше 4,5 г 

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%.

НАПІВКОПЧЕНА КОВБАСА



Склад: м'ясо 100%( свинина п\ж, 
грудинка свиняча, яловичина 1-го 
сорту), сіль кухонна, часник сушений, 
цукор-пісок, перець чорний, перець 
духмяний, фіксатор кольору Е250.

Харчова(поживна) цінність\100 г 
продукту: білка- не менше 15 г, жири- 
не більше 45 г, сіль- не більше 4,5 г.

Енергетична цінність(калорійність) 
на 100 г. продукту: 1928,82 кДж (461 
ккал).

Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом у плівку 
цілими батонами не більше 25 діб , 
нарізаних цілим куском- не більше ніж 
15 діб, за умови зберігання при 
температурі не вищої ніж 6°С та 
відносній вологості повітря від 75-78%

«КРАКІВСЬКА»

Виготовлено згідно ДСТУ 4435:2005
 вищого сорту

КОВБАСА НАПІВКОПЧЕНА



КОВБАСА НАПІВКОПЧЕНА

«CАЛЯМІ ФУРШЕТНА»

ТУ У 15.1-31806583-004-2002    Без ГМО 

1 сорт, штучна оболонка

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%.

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

Склад: м'ясна сировина  97 % (свинина 
напівжирна 35 %, яловичина знежилована  
32 %, сало 20 %, м'ясо птиці механічного 
обвалювання 10 %), сіль кухонна харчова, 
крохмаль картопляний, добавка харчова 
комплексна: стабілізатор (Е450), 
підсилювачі смаку та аромату (Е 621, Е627, 
Е631), антиоксидант (Е300), регулятор 
кислотності (Е575), декстроза, сіль кухонна, 
ароматизатор, мальтодекстрин, фермент 
трансглютаміназа, прянощі  (в т.ч. гірчиця 
мелена, перець чорний) та екстракти 
прянощів; суміш пряно-ароматична: 
ароматизатор салямі (в т.ч. ароматизатор 
диму, барвник Е160с), цибуля порей; 
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 4,5 г.



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 4,5 г.

Склад: м'ясна сировина 97 % (свинина 
напівжирна, сало, яловичина  
знежилована, шкіра куряча), крохмаль 
картопляний, сіль кухонна харчова, 
добавка харчова комплексна: 
стабілізатор (Е450), підсилювач смаку 
та аромату (Е 621), антиоксидант 
(Е300), екстракти прянощів; суміш 
пряно-ароматична: декстроза, 
ароматизатор, цукор; фіксатор кольору 
(Е250).

Енергетична (калорійність) цінність 
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%.

«КРАТОВСЬКА» 

ТУ У 15.1-31806583-004-2002     Без ГМО 

перший сорт, натуральна оболонка

НАПІВКОПЧЕНА КОВБАСА



КОВБАСА НАПІВКОПЧЕНА

«ІМПЕРАТОРСЬКА»

ТУ У 15.1-31806583-004-2002    Без ГМО 

1 сорт, штучна оболонка

Склад: м'ясна сировина 100 % 
(яловичина знежилована  30 %, сало 25 
%, м'ясо птиці 20 %, свинина 
знежилована напівжирна 15 %, м'ясо 
птиці механічного обвалювання 10 %), 
сіль кухонна харчова, добавки харчові 
комплексні: стабілізатори (Е450, Е451), 
підсилювачі смаку та аромату (Е621, 
Е627,Е631), регулятор кислотності 
(Е575), антиоксидант (Е300), декстроза, 
сіль кухонна, прянощі (мацис, мускатний 
горіх); суміш пряно-ароматична: 
ароматизатори, барвник Е150d, екстракт 
дріжджів, гідролізованний рослинний 
протеїн; фіксатор кольору (Е250).  

Енергетична (калорійність) цінність 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%.

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 4,5 г.

   



«ПОСОЛЬСЬКА»

ТУ У 15.1-31806583-004-2002   Без ГМО 

1 сорт, штучна оболонка

КОВБАСА НАПІВКОПЧЕНА Склад: м'ясна сировина 87 % (сало 40 
%,  свинина нежирна 27 %, м'ясо птиці 
10 %, м'ясо птиці механічного 
обвалювання 10 %), стабілізатор 
білковий, крохмаль картопляний, сіль 
кухонна харчова, добавка харчова 
комплексна: стабілізатор (Е450), 
підсилювач смаку та аромату (Е 621), 
антиоксидант (Е300), екстракти 
прянощів; суміші пряно-ароматичні: 
мальтодекстрин, часник, цибуля 
ріпчаста, ароматизатори, барвник  Е150d 
, екстракт дріжджів, гідролізованний 
рослинний протеїн; 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 4,5 г.

Енергетична (калорійність) цінність 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%.



«НАРОДНА» з м’яса птиці

ТУ У 15.1-31806583-004-2002  Без ГМО 

 
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 4,5 г.

сіль кухонна харчова, добавка харчова 
комплексна: стабілізатор (Е450), 
підсилювач смаку та аромату (Е 621), 
антиоксидант (Е300), екстракти 
прянощів; суміш пряно-ароматична: 
часник, цибуля ріпчаста, 
ароматизатор, мальтодекстрин; 
фіксатор кольору (Е250).   

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

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

Склад: м'ясна сировина 100 % (м'ясо 
птиці 45%, сало 45%, м'ясо птиці 
механічного обвалювання 10% ), 

КОВБАСА НАПІВКОПЧЕНА

1 сорт, штучна оболонка



Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом  в 
термоформувальні  плівкові 
матеріали:   не більше - 25 діб, за 
умови зберігання при температурі від 0 
°С до 4 °С та відносної вологості 
повітря від 75 до 78%.

Склад: м'ясо птиці 100 %, вода питна, 
сіль кухонна харчова, харчова добавка: 
стабілізатор (Е450), підсилювач смаку 
та аромату (Е621), регулятор 
кислотності (Е300), антиоксидант 
(Е316), декстроза, натуральні спеції 
мелені та екстракти спецій (білий 
перець, чорний перець, часник, 
кардамон коріандр); ароматизатор 
м'яса, фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білки – не менше 13,0 г, 
жири -  не більше 50 г, вуглеводи – 0,0 
г. сіль – не більше  4,5 г.

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

«ФІЛЕЙНА КУРЯЧА» з м’яса птиці

ТУ У 15.1-20146604-002-2003  Без ГМО 

вищий сорт, натуральна оболонка

НАПІВКОПЧЕНА КОВБАСА



БАЛИК 
«УКРАЇНСЬКИЙ»

ТУ У 15.1-35327262-002:2007   Без ГМО

напівкопчений, вищого сорту

Енергетична (калорійність) 
цінність на 100 г продукту:  1804 
кДж  (431,2 ккал).

Склад: свинина - 100 %, сіль 
кухонна харчова, декстроза, 
стабілізатори (Е 451, Е 450),   
антиоксидант ( Е316), згущувач 
(Е407а, Е 415),  підсилювачі смаку та 
аромату  ( Е 621 ), екстракт спеції ( 
цибуля, часник ); фіксатор кольору 
(Е250) .

Поживна (харчова) цінність на 100 
г продукту: білки – не менше 13,3 г, 
жири – не більше 42,0 г, вуглеводи – 
0,00 г. сіль – не більше 3,5 г.

Строк придатності продукту  
упакованого під вакуумом  в 
термоформувальні  плівкові  
матеріали  не більше – 25 діб, за 
умови зберігання при температурі 
від 0 °С до 4 °С та відносній 
вологості повітря від 70 до 80 %.



ОКІСТ
«ДОМАШНІЙ» свинячий

ТУ У 15.1-35327262-002:2007   Без ГМО

варено-копчений, вищого сорту

Склад: свинина    - 100 %, сіль 
кухонна харчова, декстроза, 
стабілізатори (Е 451, Е 450),   
антиоксидант ( Е316), згущувач 
(Е407а, Е 415),  підсилювачі смаку та 
аромату  ( Е 621 ), екстракт спеції ( 
цибуля, часник ); фіксатор кольору 
(Е250) .

Поживна (харчова) цінність на 100 
г продукту: білки – не менше 10,0 г, 
жири – не більше 33,0 г, вуглеводи – 
0,00 г. сіль – не більше 3,5 г.
Енергетична (калорійність) цінність 
на 100 г продукту:  1410 кДж  (337 
ккал).

Строк придатності продукту  
упакованого під вакуумом  в 
термоформувальні  плівкові  
матеріали  не більше – 25 діб, за 
умови зберігання при температурі 
від 0 °С до 4 °С та відносній 
вологості повітря від 70 до 80 %.



ШИЙКА 
«ПРАЗЬКА»

ТУ У 15.1-35327262-002:2007   Без ГМО

варено-копчений вищого сорту

Енергетична (калорійність) 
цінність на 100 г продукту:  1314 
кДж  (314 ккал).

Поживна (харчова) цінність на 100 
г продукту: білки – не менше 11,2 г, 
жири – не більше 30,0 г, вуглеводи – 
0,00 г. сіль – не більше 3,5 г.

Склад: свинина - 100 %, сіль 
кухонна харчова, декстроза, 
стабілізатори (Е 451, Е 450),   
антиоксидант ( Е316), згущувач 
(Е407а, Е 415),  підсилювачі смаку та 
аромату  ( Е 621 ), екстракт спеції ( 
цибуля, часник ); фіксатор кольору 
(Е250) .

Строк придатності продукту  
упакованого під вакуумом  в 
термоформувальні  плівкові  
матеріали  не більше – 25 діб, за 
умови зберігання при температурі 
від 0 °С до 4 °С та відносній 
вологості повітря від 70 до 80 %.



Склад: биток свинячий 100%, цукор-
пісок, перець білий, перець духмяний, 
горіх мускатний, фіксатор кольору 
Е250.

Харчова(поживна) цінність\100 г 
продукту: білка- не менше 13,3 г, 
жири- не більше 18,0 г, вуглевод-0,0 г, 
сіль- не більше 3,5 г.

Енергетична цінність(калорійність) 
на 100 г. продукту: 770 кДж (184 
ккал).

Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом в 
термоформувальні плівкові матеріали 
не більше 30 діб за умови зберігання 
при температурі від 0 до 6°С та 
відносній вологості повітря від 75-78%

«ДАРНИЦЬКИЙ»

ДСТУ 4668:2006
сирокопчений, вищого сорту

БАЛИК



Склад: свинина жилована 100% ,сіль 
харчова, дексроза, антиоксидант 
Е300, аромати спецій (ялівець, 
перець, коріандр, лавровий лист), 
фіксатор кольору Е250.

Харчова(поживна) цінність\100 г 
продукту: білка- не менше 13,4 г, 
жири- не більше 31,7 г, вуглевод-0,0 г, 
сіль- не більше 3,5 г.

Строк придатності продукту 
упакованого під вакуумом в 
термоформувальні плівкові матеріали 
не більше 30 діб за умови зберігання 
при температурі від 0 до 6°С та 
відносній вологості повітря від 75-78%

Енергетична цінність(калорійність) 
на 100 г. продукту: 1422 кДж (339 
ккал).

«КОРОЛІВСЬКА»

ДСТУ 4668:2006
сирокопчена, вищого сорту

ШИЙКА



КРИЛА КУРЯЧІ

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 1297 кДж (310,0 
ккал).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 10,0 г, жиру 
-  не більше – 30,0 г, вуглеводи – 0,0 г. 
сіль – не більше 3,0 г

Склад: крила курячі (100%), вода питна,  
сіль кухонна, добавка харчова 
комплексна: згущувачі (Е407, Е410, 
Е412, Е415), стабілізатори (Е450, Е451), 
декстроза, антиоксидант (Е301), буряк-
порошок; суміші пряно-ароматичні: 
підсилювач смаку та аромату (Е621), 
сіль кухонна, ароматизатори (в т.ч. сої, 
підсилювач смаку та аромату Е621, 
Е631, Е627), мальтодекстрин, часник, 
цибуля ріпчаста, ароматизатор, 
декстроза, прянощі (в т.ч. гірчиця 
мелена, насіння селери), рослинний жир 
тугоплавкий, селера, трави, цибуля 
порей, екстракти прянощів (в т.ч. 
селера), фіксатор кольору (Е250).

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-копчена 



КОПЧЕНІСТЬ ДО ПИВА
ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

Склад: нижня частина спинки куряча 
(100%), сіль кухонна, суміші пряно-
ароматичні: підсилювач смаку та 
аромату (Е621), сіль кухонна, 
ароматизатори (в т.ч. сої, 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 – 23,0 г, вуглеводи 
– 0,0 г. сіль – не більше 3,0 г

 Енергетична цінність 
(калорійність) на 100 г продукту: 
1070,0 кДж (255,0 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%.



НІЖКА КУРЯЧА

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

Склад: четвертина задня (100%), вода 
питна, сіль кухонна,  добавка харчова 
комплексна: згущувачі (Е407, Е410, 
Е412, Е415), стабілізатори (Е450, Е451), 
декстроза, антиоксидант (Е301), буряк-
порошок; суміші пряно-ароматичні: 
підсилювач смаку та аромату (Е621), 
сіль кухонна, ароматизатори (в т.ч. сої, 
підсилювач смаку та аромату Е621, 
Е631, Е627), мальтодекстрин, часник, 
цибуля ріпчаста, ароматизатор, 
декстроза, прянощі (в т.ч. гірчиця 
мелена, насіння селери), рослинний жир 
тугоплавкий, селера, трави, цибуля 
порей, екстракти прянощів (в т.ч. 
селера), фіксатор кольору (Е250).

Поживна (харчова) цінність на 100 г 
продукту: білка – не менше 15,0 г, жиру 
-  не більше – 30,0 г, вуглеводи – 0,0 г. 
сіль – не більше 3,0 г

Енергетична цінність (калорійність) 
на 100 г продукту: 1380,7 кДж (330,0 
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-копчена 



ГУЗКИ «ІНДИЧОК»

ТУ У 15.1-31806583-003-2002   Без ГМО

варено-копчені 

Склад: гузки індичок  (100%), сіль 
кухонна, суміші пряно-ароматичні: 
підсилювач смаку та аромату (Е621), 
сіль кухонна, ароматизатори (в т.ч. 
сої, 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).

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%.



smc.co.ua

ВИРОБНИК ТА АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА:

ТОВ «Сумська м’ясна компанія»,

 тел.: (0542) 456-765

проспект Курський, 147, 

м. Суми, Україна, 40030
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