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Більше 70% продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна» 
йде на експорт. Основними ринками збуту наших 
маргаринів і спеціалізованих жирів є Румунія, 
Польща, Болгарія, Молдова, Сербія, Азербайджан, 
Вірменія, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та інші 
країни. У свою чергу, соняшникова олія 
відвантажується в Індію, Китай, Туреччину, Єгипет, 
Італію, Грецію та інші напрямки. ТОВ «Дельта Вілмар 
Україна» постійно розширює географію продажів своєї 
продукції.

З метою вдосконалення виробничих процесів і 
підвищення якості продукції «Дельта Вілмар Україна»  
реалізує велику програму наукових досліджень і 
технологічних розробок. Наша основна задача - 
впровадження інновацій у виробництво, розширення 
і оновлення асортименту маргаринів і жирів.

Товарний ряд продукції компанії під торговою маркою 
ТМ "Sania”   повністю відповідає європейським 
вимогам, оскільки містить низький відсоток 
трансізомерів в продукції. За рахунок цього попит на 
нашу продукцію постійно зростає.

Власний дослідний R&D центр забезпечує 
індивідуальний підхід і створення специфікацій «під 
клієнта» .

Основні складові діяльності компанії - це 
інноваційний підхід до виробництва, висока якість 
продукції і бережливе ставлення до довкілля. ТОВ 
«Дельта Вілмар Україна» здійснює управління роботою 
своїх підприємств таким чином, щоб мінімізувати

Якість сировини та інгредієнтів, а також 
технологічний процес виробництва 

продукції забезпечують її стабільну якість та безпеку.

Якість товарів виробництва ТОВ «Дельта Вілмар 
Україна» щорічно відзначається нагородами та 
дипломами, а виробничий процес підтверджено 
сертифікатами відповідності згідно до вимог:

- Міжнародної схеми сертифікації систем управління 
безпечністю харчових продуктів FSSC 22000;
-  Системи менеджменту якості ISO 9001;
- Системи менеджменту безпеки харчових продуктів    
ISO 22000;
- Системи менеджменту безпеки кормів та кормових 
інгредієнтів GMP + B1;
-  ISCC EU;
- RSPO MB;
- Кошер;
- Халяль.
А також в рамках добровільної сертифікації за 
системою УкрСЕПРО продукція проходить щорічну 
сертифікацію.

Упродовж десяти років ТОВ "Дельта Вілмар Україна" займає лідируючі позиції на 
ринку. Ми постачаємо масложирову продукцію понад 1000 виробникам 
кондитерської, хлібопекарської, молочної та інших галузей харчової промисловості 
України, Європи та інших країн світу. Статутний капітал на 100% складається з 
сінгапурських інвестицій.

ТОВ «Дельта Вілмар Україна» - унікальне поєднання 
ринку пальмової і соняшникової олії. До структури 
компанії входять два заводи - один з переробки 
тропічних олій, інший - з переробки олійних культур, а 
також комплекс з перевалки рослинних олій в порту 
Южний. Усі підприємства розташовані в смт. Нові 
Білярі, які знаходяться в екологічно чистій території в 
30 км від Одеси.
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ТОВ «Дельта Вілмар Україна» є одним з 
лідерів харчової промисловості країни і розуміє 
важливість якості своєї продукції для здоров’я і 
добробуту людей. Ми завжди забезпечуємо 
соціально-орієнтований підхід у бізнесі і робимо 
ставку на постійне поліпшення якості нашого сервісу. 
Компанія дуже цінує своїх працівників і наголошує, що 
сервіс найвищої якості неможливий без кращої 
команди на ринку. На сьогоднішній день на 
підприємстві працюють понад 600 спеціалістів. Ми 
існуємо заради наших клієнтів і досягаємо успіхів 
разом з ними. 

ЗАВОДИ

ТОВ
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ПАЛЬМОВА ОЛІЯ
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ТРОПІЧНІ ОЛІЇ
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МАСЛО КОКОСОВЕ РВД
Високоякісний жир, який використовується для 
виробництва маргаринової і жирової продукції, як 
замінник молочного жиру при виробництві різних 
молочних і молоковмісних продуктів, в глазурі для 
морозива, для молочних сирків, а також в 
косметичній промисловості.

ОЛІЯ ПАЛЬМОЯДРОВА РВД
Використовується для виробництва маргаринів і 
жирів, в кондитерській, молокопереробній, 
хлібобулочній та інших галузях харчової 
промисловості. Покращує органолептичні показники 
морозива, зберігає властивий добре очищеним 
жирам нейтральний смак протягом всього терміну 
зберігання морозива.

�������� ����
�� �� �������

ЛАУРИНОВІ ЖИРИ

ОЛІЯ ПАЛЬМОВА 
ТА ЇЇ ФРАКЦІЇ
Олія пальмова та її фракції рафіновані вибілені 
дезодоровані (РВД) широко використовуються для 
виробництва жирів і маргаринів, в кондитерській, 
хлібопекарській, молокопереробній промисловості 
для виробництва продуктів зі складним жировим 
складом. Широко зарекомендували себе при 
виробництві згущеного молока, плавлених сирів, 
спредів і напівфабрикатів.

ОЛЕЇНА ПАЛЬМОВИЙ РВД
Пальмовий олеїн рафінований вибілений 
дезодорований (РВД) використовується для смаження 
харчових продуктів, у виробництві здобної випічки, 
різних сортів вафель, цукрових ріжків, снеків, начинок 
для кондитерських виробів і цукерок, а також у м'ясній 
промисловості при виготовленні паштетів. Він не 
кристалізується на поверхні виробу, не передає запах 
попереднього продукту після смаження, знижує 
кількість необхідного жиру для смаження.

СТЕАРИН ПАЛЬМОВИЙ РВД
Пальмовий стеарин - це тверда фракція, яка 
утворюється в процесі фракціонування пальмової олії 
після процесу кристалізації при певній температурі. 
Активно використовується в рецептурах для 
спеціалізованих маргаринів та жирів, при 
переетерифікації для отримання високоякісних 
замінників молочного жиру, для виробництва 
поверхнево-активних речовин (ПАР) і харчових 
емульгаторів.

- усього ринку
рослинних олій
займає
пальмова олія,

          – інші
16 видів олій.
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• Потужності з переробки – 2100 т/добу
• Потужності з виробництва фасованої продукції –   
   900 т/добу
• Потужності з нейтралізації і виморожування масла 
соняшника – 600 т/добу
• Потужності з переетерифікації – 150 т/добу
• Потужності з гідрогенізації - 300 т/добу
• Виробництво пальмових і лауринових спецжирів 
• Склад зберігання фасованої продукції – 18 тис.т
• Потужності з зберігання наливної продукції – 
100 тис.т 

• Потужності з переробки соняшнику – 
   1 700 т/добу
• Елеватор для зберігання соняшнику – 30 тис. т
• Підготовчо-пресове відділення екстракції
• Ділянка з виробництва лецитину 7т/добу
• Котельня для лушпиння
• Відвантаження гранульованого і   
   негранульованого шроту авто і залізничним  
   транспортом

Потужності з переробкиПотужності з переробки

ВИРОБНИЧА МОДЕЛЬ
ТО В  « Де л ьта  В і л м а р  Ук р а ї н а »  р а з о м  з і  с в о ї м и  п а ртн е р с ь к и м и  
ко м п а н і я м и  с к л а д а є  в е рти к а л ь н о  і нте гр о в а ну  в и р о б н ичу  
с и с те му  –  в і д  п е р е р о б к и  с и р о в и н и  до  збу т у  гото в о ї  п р оду к ц і ї .

ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ ТРОПІЧНИХ ОЛІЙ

2006 рік
В В Е Д Е Н Н И Й
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

2014 рік
В В Е Д Е Н Н И Й
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Лецитин

Обрушення

ПресуванняОлія

ЕкстракціяОлія

Жмих

Олія

Зберігання

Рафінація

Фасовка

Охолодження

Склад 
олій



НАША ПРОДУКЦІЯ
ОЛІЇ ТРОПІЧНІ
• Олія пальмова РВД
• Олеїн пальмовий РВД
• Стеарин пальмовий РВД
• Олія кокосова РВД
• Олія пальмоядрова РВД
• Олія гідрогенізована  
  (саломаси) РВД 

ОЛІЯ СОНЯШНИКОВАЯ
• Олія соняшниковая    
  нерафінована
• Олія соняшниковая 
  высокоолеїнова нерафінована 
  невиморожена
• Олія соняшниковая     
  рафінована виморожена
• Олія соняшниковая  
  рафінована дезодорована марки П  
• Олія соняшниковая  рафінована 
дезодорована  марки П з вітамінами, 
антиоксидантами, піногасником.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
МАРГАРИНИ
• Маргарини столові для 
  пісочного, цукрового тіста, для 
  хлібобулочної промисловості
• Маргарини для листкового тіста
• Маргарин для кремів

ЖИРИ ДЛЯ ШОКОЛАДНИХ 
ВИРОБІВ
• Жири кондитерські для шоколадних
   виробів, цукерок “KR-1/1” -“KR-7”
• Жири рослинні нелауринові
   замінники какао-масла, код     
  «880LT»/«К»  
• Еквіваленти какао-масла(СВЕ імпорт)
• Замінники какао-масла лауринові
   (CBS, імпорт)
• Замінники какао-масла 
  нелауринові (CBR, імпорт)

ІНШІ ПРОДУКТИ
• Шрот соняшниковий
  гранульований
• Лузга соняшника  
  гранульована
• Лецитин соняшниковий

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЖИРИ
• Жири кондитерські
• Жир харчовий загального 
призначення
• Жир кулінарний «Фритюрний»
• Жири рідікі для фритюру
• Шортенінги універсальні

ТОВ «Дельта Вілмар Україна» виробляє також високоякісну продукцію відповідно 
вимогам Технічних Рекламентів ЄС по безпеці харчової продукції з низьким  вмістом 
трансізомерів, ефірів жирних кислот 3-МХПД,  ефірів жирних кислот гліцідол.

ЗАМІННИКИ МОЛОЧНОГО ЖИРУ
• Замінник молочного жиру (ЗМЖ) 
   «Z 100-Z102»
• Замінник молочного жиру (ЗМЖ) 
   «Z 200-Z203»
• Замінник молочного жиру (ЗМЖ) 
   «Z 300-Z305»
• Замінник молочного жиру (ЗМЖ) 
   «Z 500-Z502»
• Замінник молочного жиру (ЗМЖ)    
   «Z380»
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ЕКСПОРТ
ОЛІЇ
СОНЯШНИКОВОЇ
ЕКСПОРТ ОЛІЇ СОНЯШНИКОВОЇ 

З УКРАЇНИ В ЄВРОПУ
за 2018/2019 р., тис. тонн

Загалом: 1 171

ЕКСПОРТ ОЛІЇ
СОНЯШНИКОВОЇ З УКРАЇНИ

за 2018/2019 р., тис. тонн

БАЛАНС ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПООДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
В УКРАИНЕ 2016/17 г., тыс. тонн

БАЛАНС ПРОПОЗИЦІЇ ТА
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ОЛІЇ СОНЯШНИКОВОЇ 
В УКРАЇНІ 2018/2019 р., тис. тонн

Загалом: 5 320
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84

792

45%

9%

7%

6%

6%

5%

2%

2%

2%

2%

15% Інші країни

Початкові запаси

Виробництво

Імпорт

ЗАГАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

Експорт

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ

Споживання

Кінцеві залишки

Запаси/Розподіл

93

5 793

1

5 887

5 320

5 765

445

122

2%

347
330

321

89

84

26% 24% 24% 6% 6%

Великобританія

Нідерланди

Франція

Іспанія

Італія

Олія соняшникова • Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна»
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Ця рослинна олія багата на ненасичені жирні кислоти. 
Ідеально підходить для подальшої рафінації на 
заводах клієнтів. Експортується наливом на судах і у 
флекситанках.

ОЛІЯ СОНЯШНИКОВА ВИСОКО- 
ОЛЕЇНОВА НЕРАФІНОВАНА 
НЕВИМОРОЖЕНА
Головна цінність і вигідна відмінність високоолеїнової 
олії від інших рослинних олій – це високий вміст 
олеїнової кислоти (більше 80%), що позитивно 
впливає на здоров'я людини.

Ця олія не містить трансізомерів і є стійкою до дії 
високих температур, що робить її оптимальною для 
використання жарки у фритюрі, у складі маргаринів та 
інших харчових продуктах.

ОЛІЯ СОНЯШНИКОВА РАФІНОВАНА 
ДЕЗОДОРОВАНА ВИМОРОЖЕНА 
МАРКИ П
Рафінована дезодорована виморожена олія (РДВ) 
марки П багата на лінолеву і ліноленову полі- 
ненасичені жирні кислоти, що життєво необхідні 
людині. Не містить холестерину, консервантів і ГМО. Не 
має стороннього запаху, тому зберігає натуральний 
смак продуктів у процесі приготування. Не пригорає, 
не піниться і не розбризкується при нагріванні. 
Використовується для виробництва маргаринів і 
кулінарних жирів. 

ОЛІЯ СОНЯШНИКОВА РАФІНОВАНА 
ВИМОРОЖЕНА
Основна відмінність рафінованої вимороженої 
соняшникової олії – відсутність в її складі воску і 
фосфатидів. Ідеально підходить для подальшого 
процесу рафінування і дезодорації на заводах клієнтів.

Специфікація

Олія
соняшникова 

високо-
олеїнова

нерафінована
невиморожена

Олія
соняшникова

рафінована
виморожена

Олія соняшникова
рафінована

дезодорована
виморожена

марки П

1,5 0,5 0,2

0,2 0,1 0,1

125-145

15,0 10

10 10 10

80

15,0

*  Зазначені специфікації є стандартними. Можливе виготовлення продукції відповідно 
до специфікації клієнта.

458

1 171
2 417

9%

Китай

ЄС
Індія

25% 45%

ТОП СВІТОВИХ ІМПОРТЕРІВ
ОЛІЇ СОНЯШНИКОВОЇ 

Загалом:
4 046

29%
усього олії соняшникової
експортується
у країни ЄС

ОЛІЯ СОНЯШНИКОВА 
НЕРАФІНОВАНА
НЕВИМОРОЖЕНА

Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна» •  Олія соняшникова

Кислотне число, 
мг КОН/г,  не более

Масова доля
вологи і летучих
речовин,
% не больше
Йодне число, 
г І2/100 г
Вміст 
олеїнової
кислоти,
% не меньше

Перекисне число, 
ммоль ½ О / кг, 
не більше

Кольорове число, 
мг йоду, не більше
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ЄС-28

СНД

ПАКИСТАН

ІНДІЯ

БРАЗИЛІЯ

ІНШІ

НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ
МАРГАРИНУ В СНД в 2019 р., тис. тонн

ТОП-5 ВИРОБНИКІВ
МАРГАРИНУ У СВІТІ

в 2019 р., млн. тонн 

Загалом: 9 606

Загалом: 1 660

ІншіЄС-28 СНД Пакистан Індія Росія

2090

26%

1660

13%

940

11%

2855

31%

ТОП-5 ВИРОБНИКІВ
МАРГАРИНУ В ЄС-28

в 2019 р., тис. тонн 

Загалом: 2 089

ІншіПольща Німеччина Велико-
британія

Бельгія Нідер-
ланди

320

15%

327

17%

275

14%

190

9%

215

10%

762

35%

Росія

Україна

Інші

    1 236 / 66%

    220  / 22%

    204  /  12%  

МАРГАРИНИ: СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО
ТОП-5 ВИРОБНИКІВ МАРГАРИНУ У 2019 р.

1236

10%

825

9%

Маргарин столовий • Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна»
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Спеціалізовані маргарини є високо- 
дисперсною жиро-водною емульсією. 
Виробляються на основі рафінованих 

дезодорованих  рослинних олій і жирів. Використо- 
вуються в кондитерській і хлібобулочній промисло- 
вості для приготування печива кураб’є, пісочного 
печива різних видів, пісочних напівфабрикатів, 
тістечок, кексів, здобного тіста, хліба, пряників та 
інших виробів. 

ДЛЯ ПІСОЧНОГО, ЦУКРОВОГО
ТІСТА І ХЛІБОБУЛОЧНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ

ПЕРЕВАГИ:
- Добре взбивається з цукром;
- Сприяє утворенню прекрасної рівномірної 

пористості; 
- Забезпечує отримання розсипчастої структури в 

готовому виробі;
- Готовий виріб довше не черствіє;
- Високі органолептичні характеристики готового 

виробу; 
- Тісто довше не затягується за рахунок рівномірного 

розподілу жиру на частинках борошна;
- Процес формування виробів істотно полегшується;
- Високий ступінь очищення жирової сировини 

дозволяє подовжити фактичні терміни придатності 
виробів.

Джерело: cieworld, www.cieworld

Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна» • Маргарин столовий

*  Фізико-хімічні показники  є стандартними. Можливе  виробництво з іншими характеристиками відвовідно за вимогами замовника.

Маргарин
столовий
«Молоч-

ний
аромат»

82

17,93

1,5

2,5

1,0

31 – 36

19 – 26

Маргарин
столовий
82%, РLT

82

17,93

2,0

2,5

1,0

33 – 36

19 – 23

82

17,93

2,0

2,5

1,0

32 – 37

18 – 28

Маргарин
столовий

«Сонячний»

72

27,93

1,5

2,5

1,0

32 – 37

18 – 28

Маргарин
столовий

«Сонячни»
LT

72

27,93

1,5

2,5

1,0

33 – 36

19 – 23

Маргарин
столовий

DW 
NEW-82,

S

82

17,93

1,5

2,5

1,0

32 – 36

17 – 22

Маргарин
столовий

DW 
NEW-82,

S

82

17,93

1,5

2,5

1,0

33 – 36

19 – 23

Специфікація

60

39,93

1,5

2,5

1,0

32 – 37

18 – 28

40

59,93

1,5

2,5

1,0

34 – 38

25 – 32

Маргарин
столовий
«Домаш-

ній»

Маргарин
столовий

«Молочний
аромат»

LT

82

17,93

1,5

2,5

1,0

33 – 36

19 – 23

Маргарин
столовий
«Столич-
ний  С»

Маргарин
столовий

82%, Р

Масова доля жиру,
% не менше

Масова доля вологи 
і летучих 
речовин,%, не більше

Масова доля солі, 
не більше

Кислотне число, 
° К не більше

Перекисне число, 
ммоль ½ О / кг, 
не більше

Температура 
плавленняя, ° C

Масова доля, 
твердих тригліцери-
дів 20° С,%, 
не більше

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ
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ПОРАДИ НАШИХ
ТЕХНОЛОГІВ

ПРОБЛЕМИ ПРИ
ПРИГОТУВАННІ ВИРОБІВ
З ЛИСТКОВОГО ТІСТА

ПРИЧИНИ
ВИНИКНЕННЯ І
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Проблема Причини і шляхи вирішення

Неправильна температура випічки
Температура випічки залежить від типу використовуваної печі і може становити від 170 до 250°С
Неправильне шарування
Залежно від виду виробу кількість шарів маргарину в тісті становить від 12 до 256 
Неправильні температурні параметри тіста при шаруванні
Рекомендована температура в робочому приміщенні, а також температура тіста становить 12-16°С
Висока температура в розстійній камері
Для дріжджового тіста рекомендована температура в розстійній камері не повинна перевищувати 32 °С
Недостатня кількість маргарину на шаруванні
Кількість маргарину на шарування, як правило, береться від 20 до 100%, залежно від виду виробу
і застосованої технології
Тонке розкочування тіста при обробленні
Залежно від виду виробу товщина остаточного розкочування коливається від 2 до 12 мм

Перерозстоювання тістових заготовок
Залежно від використовуваної рецептури і технології розстоювання тістових заготовок займає
від 20 хвилин до 12 годин. Необхідно контролювати цей процес
Високий вміст клейковини в тісті
Необхідно використовувати борошно хорошої якості або спеціально підібрані покращувачі 
Недостатній час випікання
Час випікання листкових виробів становить від 12 до 60 хвилин залежно від маси тістових заготовок
 і типу використовуваної печі

Недостатній час розстоювання
Залежно від використовуваної рецептури і технології розстоювання тестових заготівок займає
від 20 хвилин до 12 годин. Необхідно контролювати цей процес
Порушення структури поверхні тестової заготівки
Звернути увагу на обробку тіста, не допускати сильного розтягання або розриву заготівки
Великий вміст клейковини
Необхідно використовувати борошно хорошої якості або спеціально підібрані покращувачі 
Завітрена поверхня тістової заготовки
Не допускається завітрювання тістової заготовки під час «відпочинку» тіста в обробці.
Потрібне швидке оброблення тіста після остаточного розкочування, а також контроль вологості
в розстоюванні.

Недостатній час «відпочинку» тіста між прокатками і перед обробкою
Швидка робота вентилятора конвекційної печі
При приготуванні бездріжджової слойки потрібний тривалий «відпочинок» слойки.
Тривалість «відпочинку» може досягати 12 годин і залежить від застосовної технології приготування
і виду виробів.
Використання великої кількості борошна при обробленні
Контролювати процес підпилювання борошном при шаруванні і обробленні
Утворення завітреної поверхні при відлежуванні і обробленні
Не допускається завітрювання тістової заготовки під час «відпочинку» тіста в обробленні.
Потрібне швидке оброблення тіста після остаточного розкочування.

Недостатній 
об'єм,
не видно 
шаруватості 
виробу, воно 
жирне на смак, 
має темну 
поверхню і 
непропечену 
середину, 
маргарин 
витікає при 
випіканні

Дріжджова 
слойка осіла 
після 
випікання

Дріжджова 
слойка 
рветься під 
час випікання

Виріб під час 
випікання 
звалюється на 
один бік

Готовий виріб 
має порожнечі

Для споживачів тіста • Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна»
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МАРГАРИН 
ДЛЯ ЛИСТКОВОГО ТІСТА

П Е Р Е В А Г И :
- Забезпечує чіткий розподіл шарів при випічці;

- Забезпечує високе піднімання виробів;

- Надає готовим виробам приємного вершкового 
смаку і аромату;

- Зменшує крихкість у готовому виробі;

- Не потребує змішування з борошном;

- Не витікає під час розстоювання (дріжджове тісто);

- Залишається пластичним при охолодженні між 
етапами розкочування (дріжджове і бездріжджове 
тісто).

Маргарини для листкового тіста – 
спеціалізовані маргарини, які виготов- 
ляються на основі дезодорованих 
рослинних олій. Вони призначені для 

використання в кондитерській і хлібопекарській 
промисловості для забезпечення шарування при 
виготовленні дріжджового і бездріжджового тіста, 
круасанів, а також приготування начинки в 
листковому печиві.

*** Усі види маргарину для листкового тіста мають зручну упаковку – розфасовані в короби по 10 кг, два види упаковки: нарізка 
на пласти по 2 кг, кожен пласт упакований окремо в пергамент.

Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна» • Для споживачів тіста

*  Зазначені специфікації є стандартними. Можливе виготовлення продукції відповідно  до вимог специфікації клієнта.

Масова  доля жиру, % не меньше

Масова доля вологи і летучих речовин, 
% не більше

Масова доля солі, не більше

Кислотність, ° К  не більше

Перекисне число, ммоль ½ О / кг, не більше

Температура плавління, ° C

Масова доля твердих триглицеридів 
при температурі 20 ° С,%

Маргарин для
листкового тіста,

82%

82

17,93

1,5

2,5

2

40 – 44

39 – 47

Специфікація

Маргарин для
листкового тіста,

DW NEW-80

80

19,93

1,5

2,5

2

40 – 43

41 – 49

Маргарин для
листкового тіста,

72%

72

27,93

1,5

2,5

2

40 – 44

39 – 47

Маргарин для
листкового тіста,

80%

80

19,93

1,5

2,5

2

40 – 44

39– 47

Маргарин для
листкового тіста,

80%, «CLT», «BLT»

80

19,93

1,5

2,5

2

40 – 43

41– 49

Маргарин для
листкового тіста,

80%, «ВЕК»

80

19,93

1,5

2,5

2

41– 44

32– 38

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ
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ПОРАДИ НАШИХ
ТЕХНОЛОГІВ

ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ
КРЕМУ ВЕРШКОВОГО НА
МОЛОЧНО-ЦУКРОВОМУ СИРОПІ
З МАРГАРИНОМ ДЛЯ КРЕМІВ

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

ПЕРЕВАГИ МАРГАРИНУ ДЛЯ 
КРЕМІВ:

- Дозволяє створити кремовий напівфабрикат, 
що практично не відрізняється за 
фізико-хімічними і органолептичними 
показниками від базових кремів, 
виготовлених на вершковому маслі;

- Забезпечує гарну збиваність у поєднанні з 
необхідною стійкістю, збереженням форм, 
пластичністю і однорідністю кремових 
начинок і прикрас;

- Не потребує змін технологічних схем і 
устаткування;

- Має високі каркасоутворювальні властивості, 
що забезпечують формостійкість 
прошарованого виробу, завдяки чому він 
використовується як прошарок між коржами.

Проблема Причини і Шляхи вирішення

Температура маргарину занадто висока
Охолоджувати маргарин до температури не вище 10°С
Молочно-цукровий сироп занадто рідкий
Уварювати молочно-цукровий сироп до вмісту сухих речовин не менше 73+/-0,2% 
Молочно-цукровий сироп занадто теплий
Охолоджувати сироп до температури 20°С

Сироп вводиться в крем увесь одразу або великими порціями 
Додавати сироп у крем поступово, невеликими порціями.  

Молочно-цукровий сироп, що згорнувся
Сироп, що згорнувся, неприпустимо використовувати у  виробництві  

Неформостійкий 
крем

Відшарування сиропу

Неоднорідна 
консистенція крему

Для кремів • Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна»
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МАРГАРИН ДЛЯ
КРЕМІВ

Д
Л

Я
 К

РЕ
М

ІВ

Маргарин для кремів – унікаль- 
ний за своїми органолептичними 
і технологічними характеристи- 
ками продукт. Активно викори- 
стовується в кондитерській про- 

мисловості для виготовлення традиційних кремових 
напівфабрикатів, суфле, які виробляються на 
вершковому маслі, для прошарку кондитерських 
виробів, приготування кремових прикрас, начинок. 
Технологічно готовий до застосування у випічці, тортах 
і тістечках. Завдяки невисокій вартості надає 
можливість здешевлювати собівартість готового 
виробу, не поступається за смаковими 
характеристиками вершковому маслу.

Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна» • Для кремів

Масова доля жиру, % не меньше

Масова доля вологи і летучих речовин, %,  не більше

Масова доля солі, не більше

Кислотне число, ° К  не більше

Перекисное число, ммоль ½ О / кг, не більше

Температура плавління, °C

Масова доля твердих тригліцеридів при температурі 
20°С, %  не більше

80

19,93

0

2,5

1
31-35– літній період 

 30-34 – зимовий період
22-26– літній період  

 20-24 – зимовий період

Специфікація Маргарин для кремів
«Для тортів»
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Спецжири • Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна»

ШОРТЕНІНГ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

ПЕРЕВАГИ:
- Забезпечує високу стабільність емульсії;
- Добре збивається з цукром;
- Робить текстуру однорідною;
- Забезпечує отримання розсипчастої структури в 

готовому виробі;
- Готовий виріб довше не черствіє;
- Високі органолептичні характеристики готового 

виробу; 
- Продукти залишаються свіжими протягом тривалого 

часу;
- Тісто довше не затягується;
- Процес формування виробів істотно полегшується;
- Високий ступінь очищення жирової сировини 

дозволяє продовжити фактичні терміни придатності 
виробів.

ЖИР
КОНДИТЕРСЬКИЙ

ПЕРЕВАГИ:

- Дозволяє отримувати начинку з ніжним смаком, 
яку легко збити;

- Забезпечує чудову консистенцію продукту;
- Легко сумісний з молочним жиром і горіховими 

оліями;
- Зменшує витрату жиру;
- Підвищує продуктивність.

ПЕРЕВАГИ
СПЕЦЖИРІВ
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ЖИРИ
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ЖИР КУЛІНАРНИЙ 
«ФРИТЮРНИЙ»
Універсальний продукт, який виробляється на основі 
рафінованих дезодорованих рослинних олій і жирів і 
має поліпшений жирнокислотний склад. Використо- 
вують у виробництві різних сортів печива, кексів, 
вафельної начинки, цукерок, а також у молочній 
промисловості. 

ЖИР РІДКИЙ
ДЛЯ ФРИТЮРУ
Застосовується для смаження різних харчових 
продуктів, а також при виробництві різних сортів 
вафель. При смаженні зберігає в готових продуктах 
природний аромат і смак.

ШОРТЕНІНГ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ�
Шортенінг виробляється на основі рафінованих 
дезодорованих рослинних олій. Він набув широкого 
використання в мережах громадського харчування і в 
домашній кулінарії. Шортенінг також широко 
використовується в хлібопекарській, кондитерській 
промисловості для виготовлення різних видів печива 
(кураб’є, пісочного, цукрового, затяжного), кексів та 
інших кондитерських виробів. 

ЖИР
КОНДИТЕРСЬКИЙ
Жир кондитерський – спеціалізований 

жир, який виробляється на основі рафінованих 
дезодорованих рослинних олій. Його використання 
економічно вигідно для виробників готової продукції, 
оскільки поєднання невисокої ціни і гарних 
органолептичних показників надає можливість 
створювати вироби з пониженою собівартістю і 
хорошою якістю. Підвищені антиокислювальні 
властивості забезпечують тривалий термін 
придатності. Він використовується в кондитерській 
промисловості для виробництва борошняних 
кондитерських виробів: цукрового, затяжного, 
здобного, сендвічного печива, цукерок, батончиків, 
кексів, вафельної начинки і вафельних тортів.
 

ЖИР ХАРЧОВИЙ ЗАГАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ
Жир харчовий загального призначення надає 
кінцевому продукту хорошу текстуру, покращує 
органолептичні характеристики і криву плавлення 
(SFC-профіль). Широко використовується як замінник 
молочного жиру, при виробництві різних видів 
кондитерських виробів, напівфабрикатів, у хлібо- 
пекарській, кулінарній, консервній і харчово- 
концентратній галузях.

Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна» • Спецжири

Масова доля жиру,
% не менше
Масова доля вологи 
і летучих  речовин,
%, не більше

Кислотне число, 
мг КОН / г, не більше

Перекисне число, 
ммоль ½ О / кг, 
не більше

Температура
 плавління, ° C

Масова доля твер-
дих тригліцеридів при 
температурі 20 ° С,%

99,7

0,3

0,2

1,0

5 – 15

до 2

99,7

0,3

0,2

1,0

35 – 39

25 – 35

99,8

0,2

0,2

1,0

18-24

0 – 9,0

99,8

0,2

0,2

1,0

24 – 35

8 – 15

99,8

0,2

0,2

1,0

32 – 36

29 – 41 

Специфікація

Жир
кондитерський

”SANIA”  “S”

Жир
кондитерський
”SANIA”,  “VNS”

Жир
рідкий для

фритюру “О”

Жир
рідкий для

фритюру “К”

Жир
кулінарний
фритюрний

99,8

0,2

0,2

1,0

36 – 39

20 – 30

Шортенінг
універсаль-

ний

99,7

0,3

0,2

1,0

39 – 45

33 – 41

Жир
кондитерський

”SANIA”,  “К”
БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРОВ

99,7

0,3

0,2

1,0

33 – 36

33 – 42

99,8

0,2

0,2

1,0

33 – 36

19 – 23

Шортенінг
універсаль-

ний “LT”

99,7

0,3

0,2

1,0

35 – 38

35 – 45

Жир
кондитер-

ський
”SANIA”,  “ХТ”

Жир
кондитер-

ський
”SANIA”,  “Х”

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРОВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРОВ
БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРОВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРОВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРОВ

  *  Фізико-хімічні показники  є стандартними. Можливе  виробництво з іншими характеристиками за вимогою замовника.
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ІМПОРТ CBE, CBS ТА CBR

ІНТЕРЕС ДО ВИКОРИСТАННЯ 
АЛЬТЕРНАТИВ КАКАО-МАСЛА 
ОБУМОВЛЕНИЙ ТАКИМИ ЧИННИКАМИ:
- Високою ціною какао-масла і його схильністю до 

досить сильних змін;
- Нестабільністю складу і властивостей какао-масла;
- Необхідністю спеціальних умов темперування масла і 

шоколадних виробів з метою отримання стабільної 
кристалічної структури;

- Нестабільністю блиску шоколадних виробів;
- Складністю технологічного процесу виробництва 

шоколадних виробів при використанні какао-масла.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ 
ЕКВІВАЛЕНТІВ КАКАО-МАСЛА:
- Забезпечують чудові смакові властивості;
- Мають тригліцеридний склад, аналогічний маслу 

какао;
- Дозволяють знизити собівартість готової продукції;
- Мають стабільні показники;
- Роблять молочний шоколад твердішим, ламкішим і 

хрусткішим;
- Збільшують строк придатності готової продукції;
- Підвищують стійкість до жирового посивіння;
- Забезпечують гарний блиск виробів.

ТОВ «ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА» ІМПОРТУЄ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМІ
СЕРІЇ CBE, CBS ТА CBR ВІД КОМПАНІЇ WILMAR INTERNATIONAL

ЕКВІВАЛЕНТИ КАКАО-МАСЛА (CBE)
Цей продукт є сумішшю різних рослинних жирів, які 
проходять спеціальний відбір, фракціонування і 
ретельне рафінування для того, щоб бути схожими на 
какао-масло за усіма хімічними і фізичними показни- 
ками. Ми пропонуємо високоякісні еквіваленти 
какао-масла серії WILCHOC. Ця серія жирів чудово 
підходить для виробництва шоколадних виробів з 
частковою або повною заміною какао-масла. Продукт 
має аналогічну какао-маслу структуру і ступінь 
кристалізації, а також потребує темперування.  

ЗАМІННИКИ КАКАО-МАСЛА ЛАУРИНОВІ 
(CBS)
Лауринові замінники какао-масла – рослинні жири, 
створені в процесі рафінування, дезодорування, 
вибілювання і переетерифікації рослинних олій. Вони є 
чудовим замінником какао-масла в кондитерській 
глазурі і формованих продуктах. Ми пропонуємо 
лауринові замінники какао-масла серії ULTRA CHOCO 
(ідеальні для шоколадних плиток і глазурі), а також 
серії WILKOTE (чудово підходять для кремів для 
вафель і печива). 

ЗАМІННИКИ КАКАО-МАСЛА 
НЕЛАУРИНОВІ (CBR)
Нелауриновий замінник какао-масла створений для 
виробництва високоякісної кондитерської глазурі. Ми 
пропонуємо нелауриновий замінник какао-масла серії 
WILLARINE, який може замінювати до 20% 
какао-масла в продукті. Завдяки своєму виключно 
високому вмісту твердих жирів він надає 
кондитерській глазурі хорошої стабільності при 
високих температурах. Продукт не має мильного 
присмаку. 

Для шоколадних виробів • Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна»

0,1

33 – 42

0,1

72–77

33–36

70–75

33–36
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макс. 1г I2 / 100г
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4–8

72

7 макс.

80

4 макс.
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50–55

80–85

50–55

87–92

55–60
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50–55

0,1

33,5 – 35,5

0,1

0,1
34–36 36–38 38–42 33–36 33–36 34–38 35–40

0,1 0,1

0,1Масова доля вологи, не більше %

Температура плавлення, ° C

Вільні жирні кислоти  (пальмитинова),
не більше %

Вміст твердих жирів при 20 ° C, %

Йодне число (Війс)

Специфікація

Еквіваленти
какао-масла

(CBE)

Замінники
какао-масла лауринові

 (CBS)

Замінники
какао-масла нелауринові

(CBR)
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ЖИРИ ДЛЯ ШОКОЛАДНИХ
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Какао-масло є найважливішим компо- 
нентом при виробництві кондитерських 
виробів, проте воно значно збільшує 

собівартість продукції. Використання замінників і 
еквівалентів какао-масла дозволяє не лише знизити 
витрати на виробництво кондитерських виробів, але й 
спростити технологічний процес виробництва.
Альтернативи какао-масла поділяються на дві основні 
групи – жири, що потребують темперування (екві- 
валенти какао-масла – CBE), а також жири, що не 
потребують темперування (лауринові замінники 
какао-масла – CBS і нелауринові замінники какао- 
масла – CBR).

ЖИР РОСЛИННИЙ НЕЛАУРИНОВИЙ 
ЗАМІННИК КАКАО-МАСЛА 
Використовується для приготування кондитерської 
глазурі, яка застосовується для глазурування 
будь-яких видів кондитерських виробів – цукерок, 
вафель, печива, зефіру, мармеладу, виготовлення 
солодких плиток, кондитерських мас для корпусів 
цукерок, у глазурі для морозива. Цей жир стійкий до 
окислення. Не потребує темперування. Глазур, 
приготовлена з цим  жиром, має чудовий блиск, який 
не зникає при зберіганні. Сумісний з маслом-какао, 
яке може складати до 20% загального вмісту жиру. Це 
надає можливість застосовувати в рецептурі глазурі 
найрізноманітніший какао-порошок і в невеликих 

кількостях какао терте і какао-масло, результатом 
чого є яскраво виражений смак шоколаду.
Жир рослинний нелауриновий замінник какао-масла 
в номері партії «К» базується на жирах типу 
нелауринові, застосовується в кондитерській і 
хлібопекарській промисловості, для виготовлення 
кондитерської глазурі. Може бути використаний для 
отримання твердих начинок в поєднанні з іншими 
нелауриновими рослинними жирами.
Жир рослинний нелауриновий замінник какао-масла 
«880LT» - жир преміум-класу, застосовується в 
кондитерській промисловості, для виготовлення 
кондитерської глазурі. Може бути використаний для 
отримання твердих начинок. Не містить 
транс-ізомерів жирних кислот.

ЖИР КОНДИТЕРСЬКИЙ ДЛЯ 
ШОКОЛАДНИХ ВИРОБІВ, ЦУКЕРОК 
«КР-1», «КР-7» 

Жири кондитерські не містять лауринових жирів, тому 
не мають мильного присмаку. Сумісні з іншими 
жирами, підходять для начинок, до складу яких 
входять какао-масло, вершкове масло і рідкі масла 
горіхів. Стійкі до окислення. Використовуються в 
кондитерській і хлібопекарській промисловості при 
виготовленні шоколадних виробів, корпусів цукерок, 
начинок для вафель і печива, а також - для 
кондитерської глазурі.

Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна» • Для шоколадних виробів

*  Зазначені специфікації є стандартними. Можливе виготовлення продукції згідно специфікації клієнта.

Температура плавлення, ° C

Кислотне число, мг КОН / г, не більше

Перекисне число, ммоль ½ О / кг, не більше

Масова доля жиру, % не менше

Масова доля вологи і летучих речовин,
%, не більше

Масова доля трансізомерів ненасичених,
жирних кислот, %  не більше
Масова доля твердих тригліцеридів при 
температурі 20 ° С,%

Специфікація
КR-1/1

38–42

0,2

1,0

99,8

0,2

1

41–50

35–38

0,2

1,0

99,8

0,2

8,0

48–54

35,5–37,5

0,2

1,0

99,8

0,2

50,0

57–70

КR-4

33–36

0,2

1,0

99,8

0,2

1,0

33–42

КR-5

30–34

0,2

1,0

99,8

0,2

1,0

10–15

КR-6/1

31–34

0,2

1,0

99,8

0,2

1,0

19-24

КR-7

35–39

0,2

1,0

99,8

0,2

1,0

25–31

35–37,5

0,2

1

99,8

0,2

45,0

72–86

35–40

0,2

1

99,8

0,2

1,0

мин.65

Жир рослинний
нелауриновий ЗКМ

Жир кондитерський для шоколадних виробів,
цукерок (жир спеціального призначення)

35–38

0,2

1,0

99,8

0,2

2,0

35–45

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ
БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРВ

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРОВ
БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

КR-2 КR-3
КR
4/2К

880-LT
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ЖИРИ ДЛЯ МОЛОЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАМІННИК МОЛОЧНОГО ЖИРУ СЕРІЇ Z 100-102
Характеризується підвищеною сумісністю з молочним 
жиром, можливістю використання на лініях, 
обладнаних під традиційні молочні продукти. До 
особливостей продукту відноситься відсутність 
трансізомерів.
ЗАМІННИК МОЛОЧНОГО ЖИРУ СЕРІЇ «Z200 - Z203»
В асортиментному ряді серії «Z200 - Z203» розроблені 
продукти, які максимально відповідають вимогам 
клієнтів. До особливостей продукту відносяться 
відсутність трансізомерів, оптимальні температури 
плавлення, хороші органолептичні показники при 
використанні в якості основи для морозива, при 
виробництві кисломолочної продукції.

Замінники молочного жиру – жири 
спеціального призначення, які виробля- 
ються на основі рафінованих дезодоро- 
ваних рослинних олій і жирів, натуральних 

барвників (на вимогу клієнта). В асортиментному ряді 
серії Z 100-Z 502 розроблені продукти, які максимально 
відповідають вимогам клієнтів. ЗАМІННИК МОЛОЧНОГО ЖИРУ СЕРІЇ «Z300- Z302»

Збільшує фактичні терміни придатності готової 
продукції за рахунок високої окислювальної 
стабільності жирів, відсутності генетично 
модифікованих компонентів. Використовується в 
молочній промисловості, при виробництві 
кисломолочної продукції, твердих сирів, спредів, 
морозива, в кондитерській, хлібопекарській галузях 
харчової промисловості.
ЗАМІННИК МОЛОЧНОГО ЖИРУ СЕРІЇ «Z 380» 
Призначений для виробництва кондитерської глазурі, 
використовується при виробництві рослинних вершків і 
ін. Можна використовувати в якості жиру для 
кондитерської начинки.
ЗАМІННИК МОЛОЧНОГО ЖИРУ СЕРІЇ 
«Z500 - Z502» / «Z500 - Z502LT»
Використовується в молочній промисловості при 
виробництві кисломолочної продукції, сирів. Сирний 
продукт, вироблений із замінником молочного жиру 
серії «Z500 - Z502» / «Z500 - Z502LT » точно імітує 
зовнішній вигляд і функціональні властивості натураль-
ного сиру (твердість, легкість нарізки, здатність до плав- 
лення і т.д.).

Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна» • ЗМЖ

Наши серії ЗМЖ Характеристики

З ароматизатором
і барвником

Без ароматизатора,
з барвником

Без ароматизатора
з барвником

Z100 Z200 Z500
Z300
Z303

Z101 Z201 Z301

Z102 Z202 Z302 Z380 Z502 Z600

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

Специфікація

Температура плавлення, °C

Масова доля жиру, % не менше

Масова доля вологи,%, не більше

Масова доля твердих 
триглицеридів при температурі 
20 ° С,%

Масоваа доля трансізомерів 
олеінової кислоти, %, не більше

Кислотне число, мг КОН/г, 
не більше
Перекисне число, ммоль 
½ О/кг, не більше

*  Зазначені специфікації є с тандартними. Мож ливо виготовлення продукції відповідно до специфікації к лієнта.

30 – 36

0,2

1,0

99,8

0,2

20 – 27

1,0

Z100 -
Z102

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

Z200 -
Z202

Z300 -
Z302

Z303

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

Z380 Z500 -
Z502

БЕЗ
ТРАНС-

ЖИРІВ

Z500 -
Z502L

33 – 36

0,2

1,0

99,8

0,2

19 – 23

1,0

31 – 36

0,2

1,0

99,8

0,2

19 – 26

8,0

32 – 37

0,2

1,0

99,8

0,2

18 – 28

10,0

34 – 38

0,2

1,0

99,8

0,2

мин. 84

1,0

30 – 35

0,2

1,0

99,8

0,2

20 – 26

20,0

30 – 35

0,2

1,0

99,8

0,2

20 – 26

2,0

Органолептичні показники ЗМЖ

Без сторонніх присмаків і 
запахів. При додаванні
ароматизатора – смак і запах 
введеного ароматизатора

Однородна, пластична

Смак і запах

Консистенція

Колір Від світло–жовтого до жовтого
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Інша продукція • Каталог продукції ТОВ «Дельта Вілмар Україна»

ІНША ПРОДУКЦІЯ
ШРОТ СОНЯШНИКОВИЙ 
ВИСОКОПРОТЕЇНОВИЙ 
ГРАНУЛЬОВАНИЙ

ЛУШПИННЯ СОНЯШНИКОВЕ        
ГРАНУЛЬОВАНЕ

Соняшникове лушпиння є відходом 
виробництва олії з насіння соняшнику. Насіння 
соняшнику містить близько 26-29% лушпиння, яке 
вилучається перед процесом екстракції.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Традиційно лушпиння використовується як 
альтернативне паливо в котельних. 

Відповідно до вимог клієнтів ми 
виробляємо соняшниковий шрот з 
масовою часткою сирого протеїну в 

перерахунку на абсолютно суху речовину на рівні 
39-42%. Шрот з високим вмістом протеїну і низьким 
вмістом клітковини отримують у процесі обрушення 
насіння соняшнику. Вказаний продукт експортується 
насипом на судах, а також у контейнерах.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:
Високопротеїновий соняшниковий шрот використо- 
вується для кормових цілей шляхом безпосереднього 
введення в раціон тваринам (у господарствах, на 
фермах) і для виробництва комбікормової продукції. 
Це – цінне джерело протеїну, кальцію, фосфору і 
вітамінів.

Масова частка вологи і летких речовин, % не більше

Теплота згоряння, МДж/кг не менше

Щільність, кг/м3 не менше

12

16,5

450

Специфікація
Соняшникове 

лушпиння 
гранульоване

Лецитин
харчовий 

Кольорове число 10-ого % розчину в олуолі, мл. йоду, не більше 

Кольорове число в прорівнянні з шкалою Гарднера 
(10%-ного розчину в толуолі), не більше

Масова частка води, %, не більше

Масова частка речовин не розчинних в ацетоні, % не менше

Масова частка речовин не розчинних в гексані, %, не більше

Кислотне число лецитину, мг. КОН / г., не більше

Перекисне число, ммоль / кг, ½ О, не більше

В ’ язкість по Брукфільду, для лецитинів у текучому стані 
при 25° С. сПз. не більше 

60

11

0, 8

62, 0

0, 3

30, 0

5, 0

12500

Специфікація Соняшниковий 
шрот 

гранульований

Масова частка сирого протеїну в перерахунку на абсолютно суху 
речовину, % не менше 

Масова частка сирої клітковини в знежиреному продукті 
в перерахунку на абсолютно суху речовину, % не більше

Масова частка вологи, %  не більше

39

19

12,5

* Зазначені параметри є стандартними. Можливе виготовлення шроту
 зі змістом протеїну 42% відповідно до вимог клієнта.

Для застосування в харчовій промисловості в якості 
емульгаторів, стабілізаторів, антиоксидантів, 
синергістів антиоксидантів, волого утримуючих агентів, 
хлібопекарський покращувач косметичних засобів.

ЛЕЦИТИН ХАРЧОВИЙ “WILLEC SUN GOLD”
ПРИЗНАЧЕННЯ:

Специфікація

З
М
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ІН
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Д
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К

Ц
ІЯ



“ЧУМАК” СТАЄ ЧАСТИНОЮ ГРУПИ 
WILMAR INTERNATIONAL

57,40 61,80 66,60 69,10

71,10 71,42 73,56

І С Т О Р І Я
2019

2014 ПЕРШИЙ В СВІТІ УНІКАЛЬНИЙ КЕТЧУП
З ЖОВТИХ ТОМАТІВ

2011 ЗАПУСК ФАБРИКИ 
З ВИРОБНИЦТВА МАКАРОН

“ЧУМАК”  НАЙБІЛЬШИЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ
І СХІДНІЙ ЄВРОПІ ЗАВОД ІЗ ПЕРЕРОБКИ
СВІЖИХ ТОМАТІВ

КОМПАНІЯ “ЧУМАК” СТАЛА ВИРОБЛЯТИ 
ПЕРШИЙ КЕТЧУП В УКРАЇНІ

1996

ПРО КОМПАНІЮ 
«Чумак» - один з найбільш визнаних виробників харчової продукції в Україні, що виробляє 
кетчупи, майонез, томатну пасту, соуси і макаронні вироби. Компанія заснована в 1996 році 
шведськими бізнесменами в Каховці (Херсонська область) і сьогодні є одним з найбільших 
переробників томатів в Україні з річною потужністю переробки до 89 000 тонн

69,10

               СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

                         Ми використовуємо сучасні технології та обладнання 
лідерів харчової індустрії, таких як Tetra Pak, Volpak, Bossar, Selo 
та інших. 

             ВИГІДНЕ РОЗТАШУВАННЯ

                     Виробничі потужності  «Чумак» розташовані на 
родючих полях   України, в   центрі  найбільшої  в  світі системи 
зрощення.  
Тут близько 240 сонячних днів у році і сприятливий 
грунт, що забезпечує натуральність і свіжість 
сировини для наших продуктів.  

               УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

                       Наш виробничий процесс сертифікований відповідно 
до стандартів  DSTU  ISO   9001:  2009,  DSTU  ISO  22000: 2007   i   
BRC   Global,   регулярно  проходить  перевірки наших клієнтів і 
незалежні аудити.

2007
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Історія компанії “Чумак”



1430  співробітників

С Т Р У К Т У Р А
1 ЗАВОД, 2 ЦЕХИ

ЗАГАЛЬНА 
ПОТУЖНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

89 000 ТОНН НА РІК

продукція на основі 
ТОМАТУ

67 000 тонн 

продукція на основі 
МАЙОНЕЗУ
22 000 тонн 

кетчуп

томатна паста

майонез
соуси-приправи

кулінарні соуси
спагетті-соуси

консервація

сік

М І С Т К І С Т Ь  С К Л А Д У

16 000 
палетних місць

закуски

макарони

партнери
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Структура компанії “Чумак”
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Склад: вода питна, томатна 
паста,  цукор білий, сіль кухонна, 
загущувач - крохмал 
модифікований, регулятор кислот- 
ності - оцтова кислота, спеції або 

екстракти спецій (цибуля, часник, кумин, кориця, 
перець чорний, гвоздика, перець чілі), натураль- 
ний екстракт солодкої трави стевії Greenleaf.   
Умови зберігання                                  Ящик / Палета
та термін придатності                         Кількість в ящику: 1              
від 0 до +18 °С                                       Кількість в палеті: 72           
Термін придатності: 12 міс.

57,40

71,10

71,42 73,56

П Р О Д У К Ц І Я
ТОМАТ Н А  П АС ТА  
ТА  П РОДУ К Т И  
Н А  О С Н О В І   ТОМАТ У

Склад: вода питна, томатна 
паста,  цукор білий, загущувач - 
1422, сіль кухонна, регулятор 
кислотності - оцтова кислота 
льодяна, спеції або екстракти

спецій (паприка, цибуля, коріандр, кумин, перець 
чорний, тим’ян, часник), натуральний екстракт 
солодкої трави стевії Greenleaf.   

Кетчуп томатний  «До шашлику» відро 5кг. 

Склад:  томатна паста, сіль, 
молочна кислота, лимонна 
кислота, сорбат калію, бензоат 
натрію.
Умови зберігання та термін 
придатності: при температурі від 0 °С 
до 18 °С і відносній вологості повітря 

не більше 75%. Відкриту упаковку зберігати при 
температурі від 0 °С до 6 °С не більше 30 діб, але не 
більше дати придатний до.
Ящик / Палета 1кг.                                Ящик / Палета 5кг.
Кількість в ящику: 6                             Кількість в ящику: 1
Кількість в палеті: 432                         Кількість в палеті: 72

Томатна паста 25% , відро 1кг.; 5кг.

Склад: вода питна, сіль кухонна, 
цукор білий, порошок соєвого соусу 
4,2% (ферментований соєвий соус, 
мальтодекстрин, підсилювач смаку 
та аромату-глутамат натрію), загущувач
- мальтодекстрин, підсилювачі смаку та
аромату (глутамат натрію, гуанілат
натрію), регулятори кис лотності 
(молочна кис лота, оцтова кис лота),
барвник натуральний - карамель,

консерванти (сорбат калію,бензоат натрію), 
натуральний екстракт солодкої трави стевії 
Greenleaf.
Умови зберігання                                  Ящик / Палета
та термін придатності:                        Кількість в ящику: 15
від 0 °С до +25 °С                                  Кількість в палеті: 750  Термін придатності: 9 міс.
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Продукція компанії “Чумак”

Склад: вода питна, сіль кухонна, 
цукор білий, порошок соєвого соусу 4,2% 
(ферментований соєвий соус, мальтодекс- 
трин, підсилювач смаку та
аромату-глутамат натрію), загущувач -
мальтодекстрин, підсилювачі смаку та 
аромату (глутамат натрію, риботайд 
(інозінат натрію, гуанілат натрію) 
натуральний екстракт, солодкої трави 
стевії  Greenleaf.

Умови зберігання                                       Ящик / Палета
та термін придатності:                            Кількість в ящику: 15
від 0 °С до +25 °С                                       Кількість в палеті: 750 
                                                                      Термін придатності: 9 міс                  
                                                                                  

Кетчуп  «Томатний» відро 5кг. 

МАЙОНЕЗ І МАЙОНЕЗНІ СОУСИ

Склад:  вода питна, олія 
соняшникова рафінована дезодо-
рована, загусники (крохмаль
модифікований кукурудзяний,
ксантанова камедь), цукор білий, 

сіль кухонна, регулятори кислотності (оцтова кислота 
льодяна, молочна кислота), порошок яєчого жовтка,
емульгатор - крохмаль  модифікований  кукурудзяний,
ароматизатор гірчичний,  ароматизатор делікатесний,
антиокислювач - ЕДТА кальцію-натрію, барвник  
синтетичний -  b-каротин.
Умови зберігання                                  Ящик / Палета
та термін придатності                         Кількість в ящику: 1              
від 0 до +18                                            Кількість в палеті: 72                  Термін придатності: 6 міс.

Майонез  «Апетитний 30%» відро 4,7кг.

  Склад:  олія соняшникова   
рафінована дезодорована, вода 
питна, цукор білий,сіль кухонна, 
порошок яєчного   жовтка, емульга- 
тори (крохмаль модифікований, 

ксантанова камедь), регулятори кислотності (оцтова 
кислота, молочна кислота), ароматизатор  гірчичний, 
антиокислювач кальцію динатрію ЕДТА, барвник 
синтетичний бета-каротин. 
Умови зберігання                                 Ящик / Палета
та термін придатності                        Кількість в ящику: 1              
від 0 до +18                                           Кількість в палеті: 72           
Термін придатності: 9 міс.

Майонез  «Справжній 72%» відро 4,7кг.

Соус солодкий Чилі Пет 1,120кг.

Соус  «Соєвий»  Пет  960 мл.



Склад: томати, висушені на 
сонці, сіль, глюкозний сироп,
лимонна кислота, аскорбінова
кислота, калію сорбат, олія
соняшникова рафінована
дезодорована, часник, базилік,
орегано.

Умови зберігання та термін придатності
при температурі від 0 ° С до + 25 ° С і відносній
вологості повітря не більше 75% Відкриту
упаковку зберігати при температурі від + 0 ° С до
+ 6 ° С не більше 14-х діб, але не більге дати вжити
до.
Термін придатності: 12 міс.            Ящик / Палета
                                                                  Кількість в ящику: 4  

Склад: огірки солоні, вода, сіль, 
оцтова кислота, кальцію хлорид, 
калію сорбат, перець червоний 
гострий, перець чорний для 
приправи з огірків, натуральний 
ароматичний естрат суцвіття 
кропу, куркумін екстракт, 
ароматизатор Пікантний.

Умови зберігання та термін придатності
при температурі від 0 ° С до + 25 ° С і відносній
вологості повітря не більше 75% Відкриту
упаковку зберігати при температурі від + 0 ° С до
+ 6 ° С не більше 3-х діб.
Термін придатності: 4 міс.           Ящик / Палета
                                                              Кількість в ящику: 1 
                                                              Кількість в палеті: 72    

Склад: огірки солоні, вода, сіль, 
оцтова кислота, кальцію хлорид, 
калію сорбат, перець червоний 
гострий, перець чорний для 
приправи з огірків, натуральний 
ароматичний естрат суцвіття 
кропу, куркумін екстракт, 
ароматизатор Пікантний.

Умови зберігання та термін придатності
при температурі від 0 ° С до + 25 ° С і відносній
вологості повітря не більше 75% Відкриту
упаковку зберігати при температурі від + 0 ° С до
+ 6 ° С не більше 3-х діб.
Термін придатності: 4 міс.           Ящик / Палета
                                                              Кількість в ящику: 1 
                                                              Кількість в палеті: 72    

Склад: огірки мариновані різані, 
цукор, вода, сіль, оцтова 
кислота, гуарова камедь, 
ксантанова камедь, сорбат 
калію, хлорид кальцію, паприка, 
куркумін, хлорофілін, куркума, 
натуральний ароматизатор          
Mc Cormic.

Умови зберігання та термін придатності
при температурі від 0 ° С до + 25 ° С і відносній
вологості повітря не більше 75% Відкриту
упаковку зберігати при температурі від + 2 ° С до
+ 6 ° С не більше 60-ти днів, але не більше дати 
придатний до.
Термін придатності: 12 міс.        Ящик / Палета
                                                              Кількість в ящику: 6 
                                                              Кількість в палеті: 432    

П Р О Д У К Ц І Я
 Продукція компанії “Чумак”

Макарони Чумак в 
асортименті:
Вага від 350 до 800 г.
Кількість в ящику: 
від 12-28 шт.
Кількість в палеті: 
від 432 до 1596 шт.

Макарони Pasta Prima в 
асортименті:

Вага від 400 до 800 г.
Кількість в ящику: 

від 12-20 шт.
Кількість в палеті: 

від 432 до 1120 шт.

100% натуральні, апетитні, зберігають форму і не злипаються при варінні. Макарони Чумак виробляються 
з найкращих сортів пшениці. Без домішок та барвників.

Огірки мариновані різані, в упаковці 
«Бег-ін-бокс»  6кг.  

Огірки мариновані цілі, в упаковці 
«Бег-ін-бокс»  6кг.  

Приправа з огірків «Солодкий реліш»
відро 1кг.

Макарони 

В‘ялені помідори в олії П/У 
пакет плівка  1кг.  
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KEТЧУПИ MAЙОНЕЗИ СОУСИ ТОМАТНА
ПАСТА

КОНСЕРВАЦІЯ


