
Різдв'яні
смаколики



Коли наближається зима, ми починаємо чекати та готуватися до 
Новорічних та Різдвяних свят: заздалегідь готуємо подарунки, 
продумуємо як і з ким будемо святкувати.

А свят зимою й справді чимало. І кожне має свої звичаї та обряди. 
Деякі з'явилися ще в прадавні часи, інші – трохи пізніше, під 
впливом християнства, а деякі зовсім недавно. Але завжди ознакою 
та прикрасою свята був святковий стіл.

А чого тільки немає на святковому столі! Вареники, голубці, 
холодець і тушкована капуста, печеня, смажена риба, налисники, 
свіжі та консервовані овочі ну і звичайно ж шинки та ковбаси.

Головними і обов'язковими на новорічному та різдвяному столі, 
у наших предків, завжди були різноманітні страви зі свинини: 
смажене порося, фарширована свиняча голова, просто смажене 
м'ясо, холодець та сальтисон. На святковий стіл подавали також 
багато інших м'ясних страв: гусака з яблуками, зайця в сметані, 
дичину, баранину.

Тому м'ясні делікатеси до святкового столу – традиційний та 
правильний вибір!

У співпраці з висококваліфікованими спеціалістами компанії 
TRUMF International ми підготували продукти, які стануть 
справжньою окрасою святкового столу.

TRUMF International – експерт святкового смаку!

Містить алерген

Містить тільки прянощі

Містить кухонну сіль

Не містить доданого глутамату

Не містить сої

Не містить харчових добавок
обов'язкових до маркувення індексом "Е"

символы:

MSG



Буженина в брусничній глазурі

FUAA-10459 Ін'єкта 60 NEU
Розсольний препарат 
для цільном'язових та 
реструктурованих делікатесів з 
виходом 140 %. 
Аромат шинки з легкою грибною 
нотою. 

Дозування: 4,5 кг/100 л

FUAA-12679 Маринад з 
брусницею S-mix
Суха суміш прприправ та 
екстрактів для приготування 
маринаду з пряними та ягідними 
нотами.

Дозування: 16 г/кг

Шинка
«По-домашньому»
FUAA-12433 Ін'єкта 80
спеціал CF
Високофункціональний препарат 
для шприцювання цільном'язових 
м'ясопродуктів, з виходом
130-160 %. З ароматом копченої
шинки, без кольору.

Дозування: 5 кг/100 л

Нехай дорогі гості з задоволенням 
поласують смачним і ніжним 
м'ясним асорті з буженини, 
карбонаду, рулетів, шийки і шинки. 
М'ясні делікатеси - це улюблена і 
традиційна прикраса святкового 
застілля.



Ковбаса домашня
копчена

Ковбаса козацька печена

FUAA-01729 Часник 
гранульований
Високоякісний сушений, 
гранульований часник.

Дозування: за рецептурою

FUAA-12833 Підвавельська
Суміш прянощів, зі збалансованим 
традиційним смаком. Смаковий 
напрямок: перць чорний, перець 
духмяний, мускатний горіх,  часник.

Дозування: 8 г/кг

FUAA-12960 Домашня соло
Суміш прянощів та екстрактів, 
зі збалансованим традиційним 
смаком домашньої ковбаси. 
Смаковий напрямок: перць 
чорний, перець духмяний, часник. 

Дозування: 8 г/кг

Напівкопчені та запечені ковбаси  
- одні з найулюбленіших видів 
ковбасних виробів. Завдяки ретельно 
підібраним спеціям та традиційній 
технології виробництва, ковбаси 
набувають багатий смак і аромат. 
Жоден святковий стіл не обійдеться 
без такої ковбаски.



Сальтисон
домашній

Язик заливний з лаймом

FUAA-08523 Желатин 
ароматизований ІМ
Желюючий препарат з 
екстрактами прянощів, для 
виготовлення сальтисонів та 
заливних страв, з нотами чорного 
перцю та часнику. 

Дозування: 80 г/л

 
FUAA-10355 Хлопська
гриль Соло
Суміш натуральних прянощів, 
сушених овочів та зелені. Цибуля, 
часник та гірчиця поєднуються з 
зеленню майорану та базиліку.

Дозування: 10 г/кг

FUAA-02198 Еком Зельц лайм
Желюючий препарат з екстрактами 
прянощів, для виготовлення 
сальтисонів та заливних страв, з 
приємною кислинкою та нотами 
імбиру та лайма.

Дозування: 80 г/л

Який же святковий стіл без холодцю 
або заливного? Заливні страви для 
новорічного та різдвяного столу - це 
апетитна прикраса і чудова закуска.



Запечені свинячі
реберця в
шоколадній глазурі

Запечена індичка в глазурі Ґоджі

FUAA-11907 Маринад 
печений GF S-mix
Суха суміш прянощів та екстрактів 
прянощів для приготування 
маринаду з пряним смаком та 
ароматом запеченого м'яса. 
Надає продуктам привабливого 
шоколадного кольору.

Дозування: 20 г/кг

FUAA-12880 Маринад Ґоджі 
A-mix
Готовий маринад на масляній основі 
з приємними цитрусовими нотами та 
шматочками ягід ґоджі.

Дозування: 100 г/кг

FUAA-10965 Ін'єкта R-500
Функціональний, безфосфатний,  
препарат для шприцювання 
охолоджених напівфабрикатів. 
Додає готовим виробам 
соковитості.

Дозування: 15 г/кг

Справжньою прикрасою святкового 
столу стануть гарячі, соковиті, 
щойно з печі свинячі реберця. Чи 
ароматна буженина, або стейк 
приготований на грилі. Щоб 
приготувати такий кулінарний 
шедевр багато не потрібно, лише 
свіже м’ясо та маринад від TRUMF 
International.



ТОВ «ТРУМФ Харчові Технології»
вул. Ковельська, 109Б, оф. 100 м.Львів 79024

Львівська область, Галицький р-н Україна
тел.: +38 032 294 89 96

e-mail: novosad@trumf.cz


