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борошно пшеничне в/ґ
кондитерська глазур
маргарин столовий
вуглеамонійна сіль 
маргарин для крему
молоко згущене варене з
цукром
крихта вафельного листа

оцет 9%
цукор білий
сіль кухонна
сода харчова
яєчний жовток
какао-порошок
лимонна кислота 

- 14 діб - 1,5 кг

паленка
меланж
ванілін

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий 
какао-порошок
цукрова пудра

- 60 діб - 1,2 кг

молоко сухе
знежирене
ароматизатор
харчовий
"Топлене молоко"

борошно пшеничне в/ґ 
маргарин столовий
цукрова пудра
яєчний жовток
сіль кухонна

- 60 діб - 1 кг

оцет 9%
сіль кухонна
сметана
цукор білий
меланж  
сода харчова
молоко згущене варене з цукром

борошно пшеничне в/ґ
вуглеамонійна сіль
маргарин столовий 
маргарин для крему
лимонна кислота 
цукрова пудра
крихта вафельного листа

- 400 г, 1,5 кг - 14 діб 
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цукрова пудра
меланж 
кокосова стружка 

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
вуглеамонійна сіль 
порошок до печива

- 60 діб - 1 кг

молоко сухе
знежирене
сіль кухонна
ванілін

борошно пшеничне в/ґ
масло селянське
цукрова пудра
яєчний жовток

- 60 діб - 1 кг

яєчний жовток
ванілін

борошно пшеничне в/ґ 
маргарин столовий
цукрова пудра

- 60 діб - 1 кг

яєчний жовток
ванілін

борошно пшеничне в/ґ 
маргарин столовий
цукрова пудра

- 60 діб - 1,2 кг
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оцет 9%
сметана 20%
цукор білий
яєчний жовток

борошно пшеничне в/ґ
підварка яблучна
маргарин столовий
жир кондитерський

- 30 діб - 1 кг

меланж
ванілін
цукрова пудра

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
підварка яблучна

- 60 діб - 1,3 кг

 

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
цукрова пудра
наповнювач фруктовий
"Полуниця"

інвертний сироп
сіль кухонна
ванілін
меланж

- 60 діб - 1,2 кг

цукрова пудра
оцет 9%
ванілін

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
підварка яблучна

- 30 діб - 400 г, 1 кг
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сода харчова
сіль кухонна
цукор білий 
ванілін

борошно кукурудзяне
вуглеамонійна сіль
борошно пшеничне в/ґ 
маргарин молочний
інвертний сироп  

- 60 діб - 300 г, 1,8 кг

молоко сухе
знежирене
сіль кухонна
цукрова пудра

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
кондитерська глазур
ароматизатор харчовий
«Лимон»

- 60 діб - 1,3 кг

цукрова пудра 
яєчний жовток

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
підварка яблучна

- 60 діб - 1,3 кг

кондитерська
глазур
меланж
цукрова пудра

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
порошок до печива
вуглеамонійна сіль

- 60 діб - 1,2 кг
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порошок  до печива
яєчний жовток
сіль кухонна
ванілін 
цукрова пудра
какао-порошок
маргарин столовий

- 1,3 кг

борошно пшеничне в/ґ
кондитерська глазур 
вуглеамонійна сіль
арахіс смажений дроблений
крихта вафельного листа з
какао-порошком 
барвник харчовий
натуральний «Цукровий колер»

- 60 діб 

 

яєчний жовток
ванілін

- 1,3 кг

борошно пшеничне в/ґу
маргарин столовий
кондитерська глазур
цукрова пудра

- 60 діб 

какао-порошок
меланж
цукор білий 
цукрова пудра 
інвертний сироп
вуглеамонійна сіль 

- 1,3 кг

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
порошок до печива  
жир кондитерський
молоко незбиране
згущене з цукром 

- 30 діб 

крихта
вафельного
листа з какао-
порошком

- 800 г

цукрова пудра
жир кондитерський 
молоко згущене варене з
цукром

- 14 діб 
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борошно пшеничне в/ґ
кондитерська глазур
маргарин столовий
порошок до печива
вуглеамонійна сіль

молоко сухе
знежирене
меланж
цукрова пудра 

- 60 діб - 1,3 кг

патока крохмальна
арахіс смажений
какао-порошок
цукрова пудра

- 90 діб - 1 кг

глянець
ванілін
цукор білий 

арахіс смажений
цукор білий
паленка

- 90 діб - 800 г

сіль кухонна
порошок до
печива
цукрова пудра
меланж 

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
вуглеамонійна сіль
ароматизатор харчовий
«Топлене молоко»
інвертний сироп 

- 60 діб - 1 кг
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борошно пшеничне в/ґ
жир кондитерський
маргарин столовий
яєчний жовток
цибуля сушена

оцет 9%
меланж
сметана
цукор білий
сіль кухонна

- 30 діб - 1,1 кг 

борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
дріжджі пресовані
сіль кухонна

кмин
меланж
молоко сухе
знежирене 

- 30 діб - 1 кг 

меланж
сіль кухонна
дріжджі пресовані 

борошно пшеничне в/ґ
молоко сухе знежирене
маргарин столовий

- 30 діб - 1 кг 

борошно пшеничне в/ґ
маргарин для листкового
тіста 
мінеральна вода
олія соняшникова

оцет 9%
сіль кухонна
яєчний жовток
суміш спецій

     «Прованські трави»

- 30 діб - 500 г 
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- 250 г, 1,5 кг

сода харчова
ванілін
цукор білий 
вуглеамонійна
сіль

борошно пшеничне в/ґ 
масло селянське
молоко незбиране
згущене з цукром
інвертний сироп

- 90 діб 

- 300 г, 3 кг, 5 кг

сіль кухонна
сода харчова
паленка  
цукор білий
кориця

борошно пшеничне в/ґ
вуглеамонійна сіль
маргарин столовий
борошно вівсяне
підварка яблучна  
інвертний сироп  

- 90 діб 

 

- 250 г, 3 кг, 5 кг

інвертний сироп
сода харчова
цукор білий
ванілін

борошно пшеничне в/ґ
вуглеамонійна сіль
маргарин столовий
молоко незбиране
згущене з цукром 

- 90 діб 

 

- 300 г, 3 кг 

сіль кухонна
сода харчова
паленка  
цукор білий 
кориця
ванілін

борошно пшеничне в/ґ
вуглеамонійна сіль 
маргарин столовий 
борошно вівсяне
підварка яблучна 
кондитерська глазур
інвертний сироп 

- 90 діб 
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- 60 діб 

борошно пшеничне
першого ґатунку
цукор білий
інвертний сироп  
маргарин столовий 
олія соняшникова

суміш спецій
«Сухі духи»
паленка  
сіль кухонна
вуглеамонійна
сіль 

- 300, 2,5 кг, 4 кг

- 60 діб 

маргарин столовий 
підварка яблучна   
сода харчова
цукор білий
паленка
інвертний сироп
олія соняшникова

борошно пшеничне
першого ґатунку
вуглеамонійна сіль
ароматизатор харчовий
«Абрикос»
барвник харчовий 
 «Сонячний захід»

- 300, 2,5 кг, 4 кг

 

- 60 діб 

олія соняшникова
цукор білий
сода харчова
маргарин
столовий

- 300 г, 2,5 кг, 4 кг

борошно пшеничне
першого ґатунку
вуглеамонійна сіль
інвертний сироп 
ароматизатор  харчовий
«Фруктовий»

- 60 діб 

олія соняшникова
вуглеамонійна сіль
підварка яблучна
солод житній
сіль кухонна
сода харчова
цукор білий

борошно пшеничне
першого ґатунку
ароматизатор харчовий
«Слива» 
маргарин столовий 
борошно житнє обдирне
інвертний сироп  

- 300 г, 2,5 кг
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маргарин
столовий
інвертний сироп
цукор білий

- 60 діб 

борошно пшеничне в/ґ
ароматизатор харчовий
«М’ята»
вуглеамонійна сіль

- 300 г, 2,5 кг

 

борошно пшеничне
першого ґатунку 
мед штучний  
маргарин столовий
підварка яблучна  
олія соняшникова
вуглеамонійна сіль

- 300 г, 2,5 кг, 4 кг - 60 діб 

молоко незбиране
згущене з цукром
кориця 
паленка
гвоздика
сода харчова
цукор білий

борошно пшеничне
першого ґатунку
інвертний сироп  
маргарин столовий 
підварка яблучна 
молоко незбиране
згущене з цукром 

- 300 г, 2,5 кг - 30 діб 

ароматизатор харчовий
«Фруктовий»
вуглеамонійна сіль 
какао-порошок
цукор білий
сода харчова
олія соняшникова 
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молочна кислота
цукрова пудра
білок яєчний
ванілін 

цукор білий
пюре яблучне
лактат натрію
патока крохмальн
пектин цитрусовий

- 30 діб - 330 г, 1 кг

білок яєчний
цукрова пудра
лактат натрію
молочна кислота 
пектин цитрусовий

ванілін
цукор білий
пюре яблучне
патока крохмальна
барвник натуральний
харчовий «Кармін»

- 30 діб - 330 г, 1 кг

 
білок яєчний 
лактат натрію 
молочна кислота 
пектин цитрусовий

ванілін
цукор білий
пюре яблучне
патока крохмальна
кондитерська глазур

- 30 діб - 1,1 кг

білок яєчний
лактат натрію
цукрова пудра
молочна кислота
пектин цитрусовий 

цукор білий
пюре яблучне
патока крохмальна
барвник харч«Зелений»
ароматизатор харч«Яблуко»

- 30 діб - 330 г, 1 кг

ванілін
білок яєчний
лактат натрію
цукрова пудра
молочна кислота

цукор білий
пюре яблучне
чорниця сушена 
патока крохмальна
пектин цитрусовий

- 30 діб - 330 г, 1 кг 24





 

яєчний білок
лимонна кислота

- 25 діб - 800 г 

цукор білий
ванілін

яєчний білок
кондитерська глазур
лимонна кислота

- 800 г - 25 діб 

цукор білий
ванілін

лимонна кислота
барвник харчовий «Кармін»,
«Зелений», «Сонячний захід»

- 130 г, 800 г

цукор білий
яєчний білок

- 25 діб 
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пектин цитрусовий
барвник харчовий
«Кармін», «Зелений»
ароматизатор харчовий
«Полуниця», «Яблуко»,
«Лимон»  

- 90 діб - 340 г, 1 кг

лактат натрію
цукор білий
молочна
кислота
патока
крохмльна

лактат натрію
цукор білий
патока
крохмальна
молочна кислота
пектин цитрусовий

кондитерська глазур
барвник харчовий
«Кармін», «Зелений»
ароматизатор харчовий
«Полуниця», «Яблуко»,
«Лимон» 

- 90 діб - 1 кг

 

лист вафельний
з какао-
порошком

молоко згущене
варене з цукром 
маргарин для крему

- 14 діб - 1 кг

маргарин для
крему
кондитерська
глазур

лист вафельний з какао-
порошком
молоко згущене варене з
цукром 

- 14 діб - 1,5 кг
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арахіс смажений дроблений 
патока крохмальна
ароматизатор харчовий
«Мед»

інвертний сироп 
цукор білий 
кондитерська
глазур

- 90 діб - 2,5 кг 

курага
грецький горіх

- 90 діб - 800 г 

кондитерська
глазур

 

ядро соняшника
кондитерська глазур
цукор білий
патока крохмальна
інвертний сироп

кондитерська
глазур біла
ароматизатор
харчовий "Мед"
ванілін

- 90 діб - 800 г 

чорнослив
грецький горіх

- 90 діб - 800 г 

кондитерська
глазур

цукор білий
яєчний білок
маргарин для
крему 
патока крохмальна

кондитерська глазур
загущувач агар-агар
молоко незбиране
згущене з цукром
ароматизатор харчовий
«Топлене молоко»

- 60 діб - 2,2 кг, 2,7 кг 30





 

 

борошно пшеничне в/ґ
ароматизатор харчовий
натуральний «Бренді»
цукрова пудра
порошок до печива
яєчний жовток 

родзинки
меланж
ванілін 
маргарин
столовий 
цукор білий

- 12 діб - 650 г 

борошно пшеничне в/ґ
ароматизатор харчовий
натуральний «Бренді»
маргарин столовий
кондитерська глазур
арахіс смажений дроблений

порошок до печива
цукор білий
меланж
родзинки
ванілін
яєчний жовток 

- 12 діб - 700 г 

яблука 
оцет 9%
цукор білий
яєчний білок 
цукрова пудра

борошно пшеничне в/ґ
яєчний жовток
маргарин для
листкового тіста
мінеральна вода
олія соняшникова

- 5 діб - 600 г 

яєчний жовток
оцет 9%
ванілін
цукрова пудра
олія соняшникова

маса сиркова солодка
борошно пшеничне в/ґ
маргарин для листкового
тіста
мінеральна вода

- 5 діб - 600 г 
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маса сиркова солодка
ароматизатор харчовий
натуральний «Бренді»
борошно пшеничне в/ґ
маргарин столовий
кондитерська глазур
порошок до печива

яєчний жовток
какао-порошок
меланж
крохмаль
кукурудзяний 
цукор білий

- 7 діб - 850 г 

олія соняшникова
борошно пшеничне в/ґ
маргарин для листкового
тіста
мінеральна вода
лимонна кислота

яєчний жовток
яблука
оцет 9%
кориця
родзинки
цукор білий

- 5 діб - 1 кг 

сметана
цукор білий
сіль кухонна
цукрова пудра

борошно пшеничне в/ґ 
наповнювач маковий
маргарин столовий
яєчний жовток

 

- 14 діб - 1,2 кг 

борошно пшеничне в/ґ
маса сиркова солодка
порошок до печива
маргарин столовий
вуглеамонійна сіль

 

сметана
родзинки
цукор білий 
сіль кухонна
яєчний жовток 

- 5 діб - 1 кг 
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Фасовка 

- 300 г 

- 300 г 

- 300 г 

- 300 г 
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- 300 г 

- 300 г 

- 300 г 

- 300 г 

Фасовка 
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- 250 г 

- 250 г 

- 300 г 

- 300 г 

Фасовка 
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- 1,8 кг, 2,5 кг 

- 5 кг, 6 кг або 

  15 шт фасовка

- 350 г, 1 кг 

- 600 г, 1 кг, 1,2 кг,

   1,3 кг, 1,5 кг 

-  3 кг, 4 кг 
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www.ksenija.ua facebook.com/tmksenija

tm.ksenija

marketing.ksenija@gmail.com

tm.ksenija

+380503733172, +380681448977

м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського,1

tel:+380503733172

