
 

 

МОРОЗИВО 

БАНАНОВИЙ МІКС 

Склад: МОЛОКО, ВЕРШКИ, цукор, сухе знежирене МОЛОКО бананова добавка 2,8% (цукор, вода, банани 20%, 
натуральний ароматизатор, крохмаль, антиоксидант-аскорбінова кислота, кислота: лимонна кислота, барвник: 
куркумін, екстракт паприки), полунична добавка 2,8% (цукор, полуниця 25%, вода, фруктоза, натуральний 
ароматизатор, крохмаль, барвник: антоцианин, бета - каротин, антиоксидант-аскорбінова кислота, регулятор 
кислотності: цитрат тринатрію), глюкозний сироп, парашок какао 0,5% , емульгатор: моногліцериди і дигліцериди 
жирних кислот, стабілізується АТОР: гуарова камедь, ксантанова камедь, kоньяк смола, декстроза, ванільний 
ароматизатор, натуральний ароматизатор. 

ПРОДУКТ МОЖЕ МІСТИТИ КЛЕЙКОВИНУ. 

UA Середня харчова 
цінність 100 г 

продукту 

Енергетична 
цінність 

Жири в тому числі 
насичені жирні 

кислоти 

Вуглеводи в тому 
числі цукру 

Білки Сіль 

 889kJ / 
213kcal 

13.2g 8.0g 19.2g 17.6g 4.3g 0.08g 

 

МОРОЗИВО ЗІ СМАКОМ 

БАБЛ ГАМ 

Склад: МОЛОКО, ВЕРШКИ, цукор, сухе знежирене МОЛОКО, глюкозний сироп, емульгатор: моногліцериди і 
дигліцериди жирних кислот, стабілізатори: гуарова камедь, ксантанова камедь, kоньяк смола, декстроза; барвник: 
мідний хлорофілін, антоціаніни, концентрат буряка, бета - каротин, ароматизатор: Бублей гум і натуральний 
ароматизатор. 

ПРОДУКТ МОЖЕ МІСТИТИ КЛЕЙКОВИНУ. 

UA Середня харчова 
цінність 100 г 

продукту 

Енергетична 
цінність 

Жири в тому числі 
насичені жирні 

кислоти 

Вуглеводи в тому 
числі цукру 

Білки Сіль 

 875kJ / 
209kcal 

12.2g 7.3g 20.9g 19.2g 4.0g 0.08g 

 

МОРОЗИВО ЗІ СМАКОМ 

ШОКОЛАДА 

Склад: МОЛОКО, ВЕРШКИ, цукор, сухе знежирене МОЛОКО, глюкозний сироп, порошок какао 1,8%, 
емульгатор: моногліцериди і дигліцериди жирних кислот, стабілізатори: гуарова камедь, ксантанова 
камедь, kоньяк смола, декстроза; ванільний ароматизатор, натуральний ароматизатор. 

ПРОДУКТ МОЖЕ МІСТИТИ КЛЕЙКОВИНУ. 

 

UA Середня харчова 
цінність 100 г 

продукту 

Енергетична 
цінність 

Жири в тому числі 
насичені жирні 

кислоти 

Вуглеводи в тому 
числі цукру 

Білки Сіль 

 882kJ / 
212kcal 

13.9g 8.4g 17.9g 16.3g 3.8g 0.09g 

 



МОРОЗИВО ЗІ СМАКОМ 

СОЛОДКОЇ ВАТИ 

Склад: МОЛОКО, ВЕРШКИ сироп зі смаком цукрової вати 11% (вода, цукор, фруктоза, натуральний ароматизатор 
(глютен), ароматизатор (МОЛОКО), кислота: молочна кислота), цукор, сухе знежирене молоко, глюкозний 
сироп, емульгатор: моногліцериди і дигліцериди жирних кислот, стабілізатори: гуарова камедь, ксантанова камедь, 
kоньяк смола, декстроза; барвник: антоціаніни, концентрат буряка, натуральний ароматизатор. 

UA Середня харчова 
цінність 100 г 

продукту 

Енергетична 
цінність 

Жири в тому числі 
насичені жирні 

кислоти 

Вуглеводи в тому 
числі цукру 

Білки Сіль 

 910kJ / 
218kcal 

12.2g 7.3g 22.7g 21.2g 4.3g 0.07g 

 

МОРОЗИВО ЗІ. СМАКОМ 

ЛИМОНА-ЛАИМА 

Склад: вода, добавка лимона 5% (цукор, вода, глюкозний-фруктозний сироп, концентрат лимонного соку 4,6%, 
крохмаль, кислота: лимонна кислота, барвник: куркумін, натуральний ароматизатор), добавка лаіма 5% (цукор, вода, 
глюкозний-фруктозний сироп, концентрат соку лаіми 3%, крохмаль, кислота: лимонна кислота, барвник: мідь 
хлорофілін, натуральний ароматизатор), цукор, глюкозний сироп, стабілізуюча суміш (мальтодекстрин, декстроза, 
стабілізатори: гуарова камедь, желатин, ксантанова смола, модифікований крохмаль), фруктоза, кислота: лимонна 
кислота, натуральний ароматизатор. 

UA Середня харчова 
цінність 100 г 

продукту 

Енергетична 
цінність 

Жири в тому числі 
насичені жирні 

кислоти 

Вуглеводи в тому 
числі цукру 

Білки Сіль 

 257kJ / 
61kcal 

0.0g 0.0g 15.0g 12.2g 0.1g 0.04g 

 

МОРОЗИВО ЗІ СМАКОМ 

ПОЛУНИЦІ 

Склад: МОЛОКО, ВЕРШКИ, полунична добавка 11% (цукор, полуниця 25%, вода, фруктоза, натуральний 
ароматизатор, крохмаль, барвники: антоцианин, бета-каротин, антиоксидант: аскорбінова кислота, регулятор 
кислотності: цитрат натрію), цукор, сухе знежирене МОЛОКО, глюкозний сироп, емульгатор: моногліцериди і 
дигліцериди жирних кислот, стабілізатори: гуарова камедь, ксантанова камедь, kоньяк смола, декстроза; 
натуральний ароматизатор. 

ПРОДУКТ МОЖЕ МІСТИТИ КЛЕЙКОВИНУ. 

UA Середня харчова 
цінність 100 г 

продукту 

Енергетична 
цінність 

Жири в тому числі 
насичені жирні 

кислоти 

Вуглеводи в тому 
числі цукру 

Білки Сіль 

 879kJ / 
210kcal 

12.2g 7.3g 20.8g 19.3g 4.3g 0.08g 

 

МОРОЗИВО ЗІ СМАКОМ 

 ВАНІЛІ 

Склад: МОЛОКО, ВЕРШКИ, цукор, сухе знежирене молоко, глюкозний сироп, емульгатор: моногліцериди і 
дигліцериди жирних кислот, стабілізатори: гуарова камедь, ксантанова камедь, kоньяк смола, декстроза; ванільний 
ароматизатор, барвник: бета - каротин, натуральний ароматизатор. 



ПРОДУКТ МОЖЕ МІСТИТИ КЛЕЙКОВИНУ. 

UA Середня харчова 
цінність 100 г 

продукту 

Енергетична 
цінність 

Жири в тому числі 
насичені жирні 

кислоти 

Вуглеводи в тому 
числі цукру 

Білки Сіль 

 886kJ / 
213kcal 

14.2g 8.5g 17.1g 15.6g 4.2g 0.09g 

 

МОРОЗИВО ЗІ СМАКОМ 

ВЕРШКІВ З ОРЕО 

Склад морозиво (88,5%): МОЛОКО, ВЕРШКИ, цукор, сухе знежирене молоко, глюкозний сироп, емульгатор: 
моногліцериди і дигліцериди жирних кислот, стабілізатори: гуарова камедь, ксантанова камедь, kоньяк смола, 
декстроза; ванільний ароматизатор, барвник: бета - каротин, натуральний ароматизатор. 

Склад печиво (11,5%): Пшенична мука, цукор, пальмова олія, порошок какао зі зниженим вмістом жирів, сіль, 
розпушувачі: бікарбонат амонію, гідрогенкарбонат натрію, карбонат калію. 

UA Середня харчова 
цінність 100 г 

продукту 

Енергетична 
цінність 

Жири в тому числі 
насичені жирні 

кислоти 

Вуглеводи в тому 
числі цукру 

Білки Сіль 

 998kJ / 
239kcal 

14.5g 8.5g 22.7g 17.6g 4.5g 0.15g 

 

МОРОЗИВО ЗІ СМАКОМ 

МАНГО 

Склад: вода, добавки манго 16% (цукор, вода, манго 35%, сироп глюкозно-фруктоза, загусник: 
модифікований крохмаль, натуральний ароматизатор, регулятори кислотності: аскорбінова кислота, цитрат 
натрію; кольори: екстракт паприки, натуральний змішаний каротин, цукор , глюкозний сироп, суміш 
стабілізатора (мальтодекстрин, глюкоза, стабілізатори: гуарова камедь, желатин, ксантанова смола, 
модифікований крохмаль), фруктоза, кислота: лимонна кислота, натуральні ароматизатори. 

UA Середня харчова 
цінність 100 г 

продукту 

Енергетична 
цінність 

Жири в тому числі 
насичені жирні 

кислоти 

Вуглеводи в тому 
числі цукру 

Білки Сіль 

 323kJ / 
76kcal 

0.0g 0.0g 18.8g 16.2g 0.2g 0.03g 

 

ВИРОБНИК: SIA „Rūjienas saldējums”, Upes iela 5, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240. 
Tālr.: (+371) 64263526, pasutijumi@rujienassaldejums.lv, www.minimelts.lv 

Вага нетто: 2,4 kg / кг 

Температура зберігання: не вище -25 ° С. 

Можна продавати при температурі -20 ° С або нижче 21 день після відкриття. 

Термін зберігання при температурі до -25 ° C: дивитися на упаковці 

 

 


