
ЙОГУРТ

ЙОГУРТ «СМУЗІ»

АЙРАН
Доба

Від 0 °С до +6 °С

ВЕРШКИ
Доба

Від 0 °С до +6 °С

ЙОГУРТ БІЛИЙ ГУСТИЙ

Доба

Від 0 °С до +6 °С

ЙОГУРТ
Доба

Від 0 °С до +6 °С

Напій кефірний «Айран I Run» нежирний
Склад: молоко коров’яче знежирене,
вода питна, сіль кухонна, закваска
молочнокислих культур
Вага: 430 г (-3 %)
Упаковка: Pure-Pak

Склад: молоко коров’яче нормалізоване, 

Йогурт «СМУЗІ» Полуниця-Банан-

Упаковка: ПЕТ пляшка

Базилік 2,0 %

«Полуниця-Банан-Базилік», закваска для
йогурту

наповнювач фруктовий пастеризований

Вага: 290 г (-9 г)

Склад: молоко коров яче , ’   нормалізоване

знежирене, закваска для йогурту

Йогурт білий 1,6 %

молочний білок, молоко сухе 

Упаковка: пластиковий стакан

Без цукру, без наповнювача
Продукт додатково збагачений білком

Вага: 330 г (-3 %)

Спосіб виготовлення: термостатний
Вага: 330 г (-3 %)
Упаковка: пластиковий стакан
Без цукру, без наповнювача
Містить пробіотики:

Йогурт білий +пробіотики 2,5 %
Склад: , молоко коров’яче нормалізоване
молоко сухе знежирене, молочний білок,
 закваска для йогурту, закваска (Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium lactis)

Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium lactis

Вміст лактози не більше 0,1 %

Склад: , молоко коров’яче нормалізоване
молочний білок, ферментний препарат, 

Вага: 330 г (-3 %)

Без цукру, без наповнювача

закваска для йогурту

Упаковка: пластиковий стакан

Йогурт білий безлактозний 2,5 %
Склад: ,молоко коров’яче нормалізоване
Йогурт білий  «по-грецьки» 8 %

вершки, молочний білок, молоко сухе 

Без цукру, без наповнювача, 

знежирене, закваска для йогурту
Вага: 330 г (-3 %)

вершковий

Упаковка: пластиковий стакан

йогурту

 наповнювач фруктовий пастеризований

Липа 2,0 %

Упаковка: ПЕТ пляшка

Склад: ,молоко коров’яче нормалізоване

«Груша-Яблуко-Липа», закваска для 

Йогурт «СМУЗІ» Груша-Яблуко-

Вага: 290 г (-9 г)

Меліса 2,0 %

йогурту
«Персик-Маракуя-Меліса», закваска для 

Склад: , молоко коров’яче нормалізоване
наповнювач фруктовий пастеризований

Вага: 290 г (-9 г)
Упаковка: ПЕТ пляшка

Йогурт «СМУЗІ» Персик-Маракуя-



ЙОГУРТ СОЛОДКИЙ

Йогурт білий питний 1,6 %
Склад: молоко коров’яче нормалізоване, 
молоко сухе знежирене, молочний 
білок, закваска для йогурту
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: поліетиленова плівка

Йогурт білий питний 1,6 %
Склад: молоко коров’яче нормалізоване, 
молоко сухе знежирене, молочний 
білок, закваска для йогурту
Вага: 400 г (-3 %)
Упаковка: поліетиленова плівка

Йогурт білий +пробіотики  2,5 %
Склад: молоко коров’яче нормалізоване,  
молоко сухе знежирене, молочний білок,  
закваска для йогурту, закваска  (Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium lactis)
Вага: 430 г (-3 %)
Упаковка: Pure-Pak
Без цукру, без наповнювача
Містить пробіотики: Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium lactis
Перед споживанням збовтати

Йогурт білий безлактозний 2,5 %
Склад: молоко коров’яче нормалізоване, 
молочний білок, ферментний 
препарат, закваска для йогурту
Вага: 430 г (-3 %)
Упаковка: Pure-Pak
Без цукру, без наповнювача
Вміст лактози не більше 0,1 %
Перед споживанням збовтати

Йогурт білий 1,6 %
Склад: молоко коров’яче нормалізоване, 
молоко сухе знежирене, молочний 
білок, закваска для йогурту
Вага: 430 г (-3 %)
Упаковка: Pure-Pak
Продукт додатково збагачений білком 
Без цукру, без наповнювача
Перед вживанням збовтати

ЙОГУРТ БІЛИЙ ПИТНИЙ

Йогурт білий безлактозний 2,5 %
Склад: молоко коров’яче нормалізо- 
ване, молочний білок, ферментний 
препарат, закваска для йогурту
Вага: 290 г (-9 г)
Упаковка: ПЕТ пляшка
Без цукру, без наповнювача
Вміст лактози не більше 0,1 %
Перед споживанням збовтати

ЙОГУРТ
Доба

Від 0 °С до +6 °С

ЙОГУРТ
Доба

Від 0 °С до +6 °С

Йогурт білий 1,6 %
Склад: молоко коров’яче нормалізоване, 
молоко сухе знежирене, молочний 
білок, закваска для йогурту
Вага: 870 г (-15 г)
Упаковка: Pure-Pak
Продукт додатково збагачений білком 
Без цукру, без наповнювача
Перед вживанням збовтати

Вага: 870 г (-15 г)

Йогурт «Лісова ягода» 1,4 %

нормалізоване, фруктовий 
наповнювач «Лісова ягода», 

Склад: молоко коров’яче

цукор, закваска для йогурту

Упаковка: ПЕТ пляшка
Перед споживанням збовтати

Йогурт «Абрикос» 1,4 %
Склад: молоко коров’яче
нормалізоване, фруктовий 
наповнювач «Абрикос», 
цукор, закваска для йогурту
Вага: 870 г (-15 г)
Упаковка: ПЕТ пляшка
Перед споживанням збовтати

Йогурт «Злаки» 1,4 %

Вага: 870 г (-15 г)

Перед споживанням збовтати

Склад: молоко коров’яче

Упаковка: ПЕТ пляшка

цукор, закваска для йогурту
наповнювач «Злаки», 
нормалізоване, фруктовий нормалізоване, фруктовий 

Йогурт «Полуниця» 1,4 %
Склад: молоко коров’яче

наповнювач «Полуниця», 
цукор, закваска для йогурту

Упаковка: ПЕТ пляшка
Перед споживанням збовтати

Вага: 870 г (-15 г)

Йогурт «Лісова ягода» 1,4 %

 наповнювач «Лісова ягода», 

Склад: молоко коров’яче
нормалізоване, фруктовий

Вага: 290 г (-9 г)
Упаковка: ПЕТ пляшка
Перед споживанням збовтати

цукор, закваска для йогурту

Йогурт «Абрикос» 1,4 %

Вага: 290 г (-9 г)

Перед споживанням збовтати

Склад: молоко коров’яче

цукор, закваска для йогурту

Упаковка: ПЕТ пляшка

нормалізоване, фруктовий 
наповнювач «Абрикос», 

Перед споживанням збовтати

нормалізоване, фруктовий

Вага: 290 г (-9 г)
Упаковка: ПЕТ пляшка

цукор, закваска для йогурту
 наповнювач «Злаки», 

Склад: молоко коров’яче
Йогурт «Злаки» 1,4 %

Упаковка: ПЕТ пляшка

Йогурт «Полуниця» 1,4 %
Склад: молоко коров’яче

Вага: 290 г (-9 г)

наповнювач «Полуниця», 
нормалізоване, фруктовий 

Перед споживанням збовтати

цукор, закваска для йогурту

цукор, закваска для йогурту

Упаковка: поліетиленова плівка

Склад: молоко коров’яче 

наповнювач «Лісова ягода», 

Вага: 400 г (-3 %)

Йогурт «Лісова ягода» 1,4 %

нормалізоване, фруктовий нормалізоване, фруктовий

Вага: 400 г (-3 %)

Склад: молоко коров’яче 
Йогурт «Абрикос» 1,4 %

цукор, закваска для йогурту
 наповнювач «Абрикос», 

Упаковка: поліетиленова плівка
Вага: 400 г (-3 %)

Йогурт «Злаки» 1,4 %

нормалізоване, фруктовий 
наповнювач «Злаки», 
цукор, закваска для йогурту

Упаковка: поліетиленова плівка

Склад: молоко коров’яче Склад: молоко коров’яче 

цукор, закваска для йогурту
Вага: 400 г (-3 %)
Упаковка: поліетиленова плівка

нормалізоване, фруктовий 

Йогурт «Полуниця» 1,4 %

наповнювач «Полуниця», 



Кефір питний 1,0 %
Склад: молоко коров’яче
 нормалізоване, закваска 

закваски)
Вага: 870 г (-15 г)

(концентрат грибкової кефірної 

Упаковка: ПЕТ пляшка Упаковка: ПЕТ пляшка

Склад: молоко коров’яче

Вага: 870 г (-15 г)

(концентрат грибкової кефірної 
 нормалізоване, закваска 

закваски)

Кефір питний 2,5 %

Кефір 1,0 %

Вага: 870 г (-15 г)

закваска (концентрат грибкової кефірної

Упаковка: Pure-Pak

Склад: молоко коров’яче нормалізоване, 

 закваски)

Кефір 2,5 %

закваска (концентрат грибкової кефірної 
закваски)
Вага: 870 г (-15 г)

Склад: молоко коров’яче нормалізоване, 

Упаковка: Pure-Pak

Упаковка: ПЕТ пляшка
Спосіб виготовлення: термостатний

Кефір густий 1,0% та 2,5 %
Склад: молоко коров’яче нормалізоване, закваска 

Вага: 870 г (-15 г)
(концентрат грибкової кефірної закваски)

Склад: молоко коров’яче норма-

грибкової кефірної закваски)
Вага: 900 г (-15 г)

Кефір  1,0 %

лізоване, закваска (концентрат

Упаковка: поліетиленова плівка
Спосіб виготовлення: термостатний

Вага: 900 г (-15 г)

Кефір  2,5 %

лізоване, закваска (концентрат 
Склад: молоко коров’яче норма-

грибкової кефірної закваски)

Упаковка: поліетиленова плівка
Спосіб виготовлення: термостатний

Упаковка: поліетиленова плівка

Кефір  1,0 %

Вага: 400 г (-3 %)

лізоване, закваска (концентрат 

Спосіб виготовлення: термостатний

Склад: молоко коров’яче норма-

грибкової кефірної закваски)

Склад: молоко коров’яче норма-

грибкової кефірної закваски)

Упаковка: поліетиленова плівка

Кефір  2,5 %

лізоване, закваска (концентрат 

Вага: 430 г (-3 %)

Спосіб виготовлення: термостатний

МАСЛО
  Від 0 °С до -5 °С                Діб35

  Від -6 °С до -11 °С                Діб60

  Від -12 °С до -18 °С              Діб75

Упаковка: фольга

Масло солодковершкове екстра 82 %
Склад: вершки з коров’ячого молока
Вага: 200 г (-4,5 %)

Упаковка: фольга

Склад: вершки з коров’ячого молока
Масло солодковершкове селянське 72,5 %

Вага: 200 г (-4,5 %)

Масло солодковершкове селянське 72,5 %

Упаковка: еколін

Склад: вершки з коров’ячого молока
Вага: 200 г (-4,5 %)

КЕФІР ГУСТИЙ
КЕФІР

Діб

Від 0 °С до +6 °С

17

КЕФІР 
Діб

Від 0 °С до +6 °С

17

КЕФІР ПИТНИЙ

КЕФІР 
Діб

Від 0 °С до +6 °С

14

КЕФІР 
Діб

Від 0 °С до +6 °С

14



МОЛОКО

Молоко «Відбірне» 2,5 %
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: Pure-Pak

Молоко «Відбірне» 3,4 %
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: Pure-Pak

Молоко «До кави» 2,5 %
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 300 г (-3 %)
Упаковка: Pure-Pak

Молоко «До кави» 2,5 %
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: Pure-Pak

Діб

Від +2 °С до +6 °С

12

Дізнатися більше

Молоко  1,6%
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: поліетиленова 
плівка

Молоко  2,5%
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: поліетиленова 
плівка

Молоко  2,5%
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 500 г (-3 %)
Упаковка: поліетиленова 
плівка

Молоко  3,4%
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: поліетиленова 
плівка

КАЗКОВЕ МОЛОКО

Молоко «Казкове» 1,6 %
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: Pure-Pak

Молоко «Казкове» 2,5 %
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: Pure-Pak

Молоко «Казкове» 3,4 %
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: Pure-Pak

Молоко «Доброї ночі» 3,6 %
Склад: молоко коров’яче 
Вага: 900 г (-15 г)
Упаковка: Pure-Pak

МОЛОКО
Діб

Від +2 °С до +6 °С

12



СИР КИСЛОМОЛОЧНИЙ

Сир кисломолочний нежирний 0,2 %
Склад: молоко коров’яче знежирене, 
закваска молочнокислих культур 
Вага: 200 г (-4,5 %)
Упаковка: еколін

Сир кисломолочний  5,0 %
Склад: молоко коров’яче, 
закваска молочнокислих культур 
Вага: 200 г (-4,5 %)
Упаковка: еколін

Сир кисломолочний  9,0 %
Склад: молоко коров’яче, 
закваска молочнокислих культур 
Вага: 200 г (-4,5 %)
Упаковка: еколін

Сир кисломолочний нежирний 0,2 %
Склад: молоко коров’яче знежирене, 
закваска молочнокислих культур 
Вага: 400 г (-3 %)
Упаковка: пакет з ПЕ плівки

Сир кисломолочний  5,0 %
Склад: молоко коров’яче, 
закваска молочнокислих культур 
Вага: 400 г (-3 %)
Упаковка: пакет з ПЕ плівки

Сир кисломолочний  9,0 %
Склад: молоко коров’яче, 
закваска молочнокислих культур 
Вага: 400 г (-3 %)
Упаковка: пакет з ПЕ плівки

СМЕТАНА

Дізнатися більше

Сметана  15 % та 20%
Склад: вершки з коров’ячого молока, 
закваска чистих культур 
молочнокислих бактерій 
Вага: 330 г (-3 %)
Упаковка: пластиковий стакан

Сметана «Відбірна» 15 % та 20%
Склад: вершки з коров’ячого молока, 
закваска чистих культур 
молочнокислих бактерій 
Вага: 330 г (-3 %)
Упаковка: пластиковий стакан
Спосіб виготовлення: термостатний

Сметана  15 % 
Склад: вершки з коров’ячого молока, 
закваска чистих культур 
молочнокислих бактерій 
Вага: 400 г (-3 %)
Упаковка: поліетиленова плівка

Сметана  20 % 
Склад: вершки з коров’ячого молока, 
закваска чистих культур 
молочнокислих бактерій 
Вага: 400 г (-3 %)
Упаковка: поліетиленова плівка

Сметана  30 % 
Склад: вершки з коров’ячого молока, 
закваска чистих культур 
молочнокислих бактерій 
Вага: 400 г (-3 %)
Упаковка: поліетиленова плівка

Діб

Від +2 °С до +6 °С

10

Діб

Від +2 °С до +6 °С

16
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