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Назва продукту

Країна
походження

Опис та характеристики

Рекомендовані
витрати

Упаковка

Закваски та солодові екстракти
(торгівельна марка "IREKS")
ВАЙЦЕНЗАУЕР
ГЛОФА-ЕКСТРАКТ

БАКМАЛЬТ

АГРАМ ТЕМНИЙ
РОГЕНКОЛОР

Висушена закваска (опара) для виробництва будь-яких
пшеничних хлібобулочних виробів.
Рідкий солодовий екстракт (надає колір, покращує смак та
аромат виробів).
Рідкий екстракт ячмінного солоду застосовується при
виробництві пшенично-житніх та житньо-пшеничних сортів
хліба, а також для печива, тостів та інших кондитерських
виробів, надає їм характерного солодового аромату та
смаку.
Суха закваска високої кислотності з солодовим екстрактом
для житніх та житньо-пшеничних сортів хліба
Добавка для виробництва житніх та житньо-пшеничних
сортів хліба, для надання їм більш виразного смаку та
аромату, більш темного забарвлення м'якішу.

Паперові мішки
по 25 кг
Пластикові
каністри по 15 кг

Німеччина

3 - 10%

Німеччина

1 - 3%

Німеччина

1 - 4%

Пластикові
каністри по 15 кг

РФ

0.2 - 1.6%

Паперові мішки
по 10 або 25 кг

РФ

0.5 - 2.0%

Паперові мішки
по 25 кг

Суміші для заварних сортів хлібобулочних виробів
ЗАВАРНИЙ ХЛІБ

(торгівельна марка "IREKS")
Суміш для приготування заварного житньо-пшеничного
Німеччина
хліба.
Суміш для одностадійного виробництва
заварного хліба типу Бородінського.

БОРОДІНО

традиційного

РФ

25%
15 - 20%

Паперові мішки
по 25 кг
Паперові мішки
по 25 кг

Суміші для виготовлення житньо-пшеничних сортів хліба збагачених злаками
(торгівельна марка "IREKS")
ДЄРЄВЄНСКАЯ

Суміш для швидкого приготування пшеничних та житньопшеничних хлібобулочних виробів збагачених 10 видами
злаків та маслянистих культур (вівсяна, кукурудзяна, соєва,
пшоняна крупа, насіння соняшника,кунжуту, льону, маку та ін.)
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РФ

До 50%

Паперові мішки
по 25 кг
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ПУМПЕРНІКЕЛЬ

ВІКТОРІЯ
МАЛЬЦВІТАЛ
САФТКОРН
ДІНКЕЛЬБЕРГЕР
КОРНКНАКЕР
СОВІТАЛ
КОНЦЕНТРАТ

Суміш з подрібненого зерна жита та пшеничних висівок для
приготування житнього зернового хлібу з високими
поживними та харчовими властивостями.
Суміш для виготовлення житньо-пшеничних хлібобулочних
виробів підвищеної харчової цінності, збагачених різними
видами зернових і маслянистих культур. Для опарного та
безпарного методів тістоведення
Суміш для приготування
оригінальних хлібобулочних
виробів з додаванням шроту, льону та соняшника.
Набрякле підкислене житнє зерно для виробництва
спеціальних сортів хліба підвищеної харчової цінності
Суміш
для
виготовлення
особливого
хлібу
"ДІНКЕЛЬБЕРГЕР". Основною суміші є борошно і крупа із
пшениці спельта (різновид ПОЛБИ).
Суміш для виготовлення спеціальних сортів житньопшеничних хлібобулочних виробів (з насінням соняшника,
льону, лущеного гороху, сої та спецій).
Суміш для швидкого приготування житньо-пшеничного хліба,
збагаченого насінням (соняшника, кунжуту, льону та ін.).

Німеччина

100%

Паперові мішки
по 25 кг

Німеччина

10 - 20%

Паперові мішки
по 25 кг

Німеччина

30 - 50%

Німеччина

5 - 50%

Німеччина

100%

Паперові мішки
по 25 кг

Німеччина

До 50%

Паперові мішки
по 12,5 кг

РФ

10 - 50%

Паперові мішки
по 25 кг

Паперові мішки
по 25 кг
Паперові мішки
по 25 кг

Суміші для виготовлення особливих хлібобулочних виробів на основі пшеничного борошна
ПІЦА КВІК
(ПІА-ДО-МІКС)
МЕЛЛА КВАРК МІНІС

(торгівельна марка "IREKS")
Суміш для приготування основи для піци, булочок,
круасанів. Пікантний смак надають сушені помідори,
цибуля, перець, прянощі та інше.
Суміш для приготування сирних пончиків з ніжним смаком.

БОН БАГЕТ

Суміш для приготування високоякісних французьких багетів.

БОУ ДЕ КЕЖО
(Бразильська суміш)

Суміш для приготування бездріжджових традиційних
бразильських виробів з твердим сиром "Гауда".
Суміш для виробництва італійського хліба "Чіабатта" або
кавказького лаваша, що характеризується великою кількістю
скоринки та великою нерівномірною пористістю м'якушки.
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ЧІАБАТТА

РФ

20 - 50%

Паперові мішки
по 12,5 кг

Німеччина

100%

Паперові мішки по15кг

РФ

До 20%

Німеччина

100%

РФ

20%

Паперові мішки
по 25 кг
Паперові мішки
по 12,5 кг
Паперові мішки
по 25 кг
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ФІТНЕС МІКС

Суміш для виробництва особливого сорту хлібобулочних
виробів, що містять шматочки сушеної моркви та насіння
масляних культур.

35%

Паперові мішки
по 25 кг

Згідно рецептури

Паперові мішки
по 25 кг

РФ

Суміші для оздоблення поверхні хлібобулочних виробів
(торгівельна марка "IREKS")
ФІТТІ

Посипка для надання специфічного пікантного смаку та
аромату різним виробам.

Німеччина

Поліпшувачі якості хліба та хлібобулочних виробів
(торгівельна марка "IREKS")
ІРЕКСОЛ
СТАБІЛІН
ШТАБІЛАЗА
ТОСТІ
ФРОСТІ
ХАБАК

Універсальний комплексний поліпшувач для борошна з
різними хлібопекарськими властивостями. Відбілює м'якушку
хліба.
Поліпшувач для виробів з пшеничного борошна зі слабкою
клейковиною (з борошна ураженого клопом-черепашкою).
Поліпшувач для всіх видів хліба з житнього, пшеничного та
змішаного борошна, особливо у випадках використання
борошна з пониженим вмістом клейковини.
Поліпшувач для виробництва тостового хліба і булочок для
гамбургерів.
Поліпшувач для будь-яких виробів з пшеничного борошна (в
тому числі дріжджових листкових виробів), які проходять в
процесі приготування стадію заморожування тіста або
тістових заготовок.
Поліпшувач для виробництва заморожених напіввипечених
або недопечених виробів (пребейк напівфабрикати).

РФ

0.05 - 0.3%

Паперові мішки
по 12,5 или 25 кг

Німеччина

1.0 - 3.0%

Паперові мішки
по 25 кг

Німеччина

1.5 - 2.5%

Паперові мішки
по 25 кг

Німеччина

1.0 - 2.0%

Паперові мішки
по 25 кг

РФ

1.5%

Паперові мішки
по 25 кг

Німеччина

3.0 - 5.0%

Паперові мішки
по 25 кг

Наповнювачі-начинки для кондитерських та здобних виробів
(торгівельна марка "IREKS")
Начинка Астрі
ЯБЛУКО
Начинка Астрі
ВИШНЯ

готова яблучна начинка для випікання хлібобулочних і
борошняних кондитерських виробів.
готова вишнева начинка для випікання хлібобулочних і
борошняних кондитерських виробів.
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Україна

згідно рецептури

Відро 11 кг

Україна

згідно рецептури

Відро12 кг
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Сировина для кондитерських виробів
(торгівельні марки "MARTIN BRAUN"; "АСТРІ")
АСТРІ ПЕК

Комплексний розпушувач для будь-яких видів дріжджового
та бездріждового тіста.

Україна

БІНЕКС

Порошкоподібна основа для виготовлення виробів типу
"казинак", "флорентінерів" та ін.

Німеччина

АСТРІ ШОКОБІС
ЧІЗ КЕЙК МІКС

Суміш
для
приготування
шоколадного
бісквітного
напівфабрикату (основа для тістечок , тортів і т.п.).
Суміш для приготування сирного торту, випікання сирних
кексів, тістечок та тортів.

25 - 30 г на 1 кг
борошна
2 частки Бінекс
до 1 частки ядер
будь-якого
горіху, кунжуту,
мигдалю.

Паперові мішки
по 10 або 25 кг

Україна

50 - 100% від загальної
ваги сировини

Німеччина

Згідно рецептури

Паперові мішки
по 25 кг
Паперові мішки
по 15 кг

Паперові мішки
по 10 кг

АСТРІ БІСКВІЗІТ

Суміш для приготування бісквітного напівфабрикату (основа
для тортів , тістечок і т.п.).

Україна

50 - 100% від
загальної ваги
сировини

Паперові мішки
по 25 кг

АСТРІ КЕКС, КЕКС
ШОКОЛАДНИЙ

Пекарська суміш для виготовлення високоякісних масляних
бісквітів та кексів (універсал, шоколадний).

Україна

Згідно рецептури

Паперові мішки
по 25 кг

Желейні покриття та зв'язуючі компоненти
(торгівельні марки "MARTIN BRAUN"; "АСТРІ")
АСТРИ ГЕЛЬ

АСТРІ ФІКС

Суха суміш для швидкого виготовлення желейного покриття
(глазурі).

Україна

Засіб для
(згущувач).

Україна

зв'язування

вологи

в

будь-яких

начинках

100г Астрі Гель,
400г цукру, 1л
води
120-150г Астрі
Фікс, 250г цукру,
1л рідини або
згідно рецептури

Паперові мішки
по 10 кг

Паперові мішки
по 10 або 25 кг
В ящику 10 шт. х
1,25кг

Паперові мішки
по 10 кг

Начинки (термостабільні )
(торгівельні марки "MARTIN BRAUN"; "АСТРІ")
АСТРІ КРЕМ
АСТРІ ЯБЛУКО МІКС

Сухий заварний ванільний крем холодного приготування.

Україна

350-400г Астрі
Крем, 1000г вода

Суміш для приготування термостабільної яблучної начинки
для хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів.

Україна

1,25 кг Астрі Яблуко
Мікс, 4,25 кг вода
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Конфітюри-начинки (термостабільні)
(торгівельна марка "ГАММІ")
ЛИМОН
АПЕЛЬСИН З МОРКВОЮ
АБРИКОС
МАЛИНА З ЯБЛУКОМ
ПОЛУНИЦЯ З ЯБЛУКОМ

Термостабільні фруктові начинки-наповнювачі для
виготовлення борошняно-кондитерських виробів з
начинками (пирогів, кексів, донатів тощо), для прошарків
та оздоблення поверхні тортів та тістечок.

РФ

Упаковка 13 кг

Шоколадні глазурі та наповнювачі для кремів (м'які)
(торгівельна марка "MARTIN BRAUN")
ШОКО КРЕМ (БІЛИЙ)
ШОКО КРЕМ
(ШОКОБЕЛЛА)
Глазур
кондитерська темна
Глазур
кондитерська біла

Біла шоколадна паста, повністю готова до використання.
Для глазурування тортів і тістечок.
Чорна шоколадна паста, повністю готова до використання.
Для глазурування тортів і тістечок.

Німеччина

Можливе застосування в якості
наповнювача 1:1 з
маслом чи
маргарином.

Упаковка 6 кг
Упаковка 6 кг
Упаковка 15 кг

Має вид та текстуру монолиту, чіпсів або вермішелі

Україна
Упаковка 15 кг

Декоративні посипки
(виробники Італії та України)
Шарики цукрові
срібні
Шарики цукрові
золоті
Посипка ДУТИЙ РИС
Посипка
різноманітна

Розміри: 2 мм, 3 мм, 5 мм, 7 мм

Італія

Розміри: 1 мм, 5 мм

Італія
Італія

Вермішель різнокольорова, сердечки, зірочки, хрестики та
інші.

Україна/Італія

Упаковка 0,9 або
1 кг
Упаковка 0,9 або
1 кг
Упаковка 10 кг
Упаковка 5 кг; 1кг;
0,75кг

Декоративні посипки
(торгівельна марка "MARTIN BRAUN")
ШОКОЛАДНА
ВЕРМІШЕЛЬ

Термостабільний декор у вигляді шоколадної вермішелі.
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Німеччина

Упаковка 5 кг

www.hlebdoma.com.ua
Телефоны: 044-3614145
067-5048830
e-mail: zakaz@hlebdoma.com.ua

Стабілізатори вершків та інших молочних продуктів зі шматочками натуральних фруктів
(торгівельні марки "MARTIN BRAUN"; "АСТРІ")
АСТРІ ФОНД ЙОГУРТ, 1 кг / 10 кг

Україна

500г АФ, 1000г
води (20°С), 1000г
свіжих збитих
вершків

Паперові мішки
по 1 або 10 кг

200г АФ,
250 - 300 г води
(20°С), 1000г
свіжих збитих
вершків

Паперові мішки
по 1 або 10 кг

АСТРІ ФОНД КАПУЧІНО, 1 кг / 10кг
АСТРІ ФОНД ЛИМОН, 1 кг / 10 кг
Україна

АСТРІ ФОНД МАЛИНА, 1 кг / 10 кг
АСТРІ ФОНД ПОЛУНИЦЯ, 1 кг / 10 кг
АСТРІ ФОНД ШОКОЛАД, 1 кг / 10 кг
АСТРІ ФОНД НЕЙТРАЛЬ, 1 кг / 10 кг

Україна

АСТРІ ФОНД ТІРАМІСУ, 1 кг / 10 кг

Україна

150г АФ, 200г води
(20°С), 1000г
збитих свіжих
вершків
200г АФ, 250г води
(20°С), 1000г
збитих свіжих
вершків

Паперові мішки
по 1 або 10 кг
Паперові мішки
по 1 або 10 кг

Аляска-Експрес АБРИКОС, 1 кг
Аляска-Експрес БАНАН, 1 кг
Аляска-Експрес ВИШНЯ, 1 кг
Аляска-Експрес КАРАМЕЛЬ, 1 кг

Німеччина

Аляска-Експрес ЛІСОВІ ЯГОДИ, 1 кг
Аляска-Експрес ТІРАМІСУ, 1 кг
Аляска-Експрес ЯБЛУКО, 1 кг
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200г АЕ, 250г
рідини (20°С),
1000г свіжих
вершків (не менш
ніж 25% жирності)

Паперові мішки
по 1 кг
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Аляска-Експрес ЙОГУРТ, 1 кг
Аляска-Експрес КРЕМ СИРНИЙ, 1 кг / 10 кг
Німеччина
Аляска-Експрес ПАННА КОТТА ОРАНЖ, 1 кг / 5 кг

500г АЕ, 1000г
води (20°С), 1000г
збитих свіжих
вершків

Аляска-Експрес АФРИКАНСЬКА МРІЯ, 1 кг / 5 кг

Паперові мішки
по 1 або 10 кг
Мішки по 1 кг; В
ящику 5шт х 1кг

Вершки на рослинній основі (торгівельна марка "СКАНДІК ФУД")
СВІТ ВІП
АСТРІ ДЕКОВІП
ПРІТЧІТТС ГОЛД

Рідкі рослинні вершки з цукром:
жирність - 28%, цукор - 11%.
Рідкі рослинні вершки з цукром:
жирність - 25%, цукор - 12%.
Рідкі рослинні вершки (нейтральні).

Данія
Словаччина

1 л вершків
збивається до 4 л
крему

В ящику
12 шт. х 1 л

Велика Британія

Емульгатори для покращення властивостей та подовження терміну придатності хлібобулочних
та бісквітних виробів ("НМЖК" РФ)
Паста для збивання бісквітів

РФ

0.5-3.0%

Пластикові відра
по 11 кг

Емульсії для змащування форм
ТРІКАСОЛ

Емульсія для колірування та змащування листів,форм.

Україна

Упаковка 10 кг

Засіб проти розвитку "картопляної хвороби" хліба
АЦЕТАТ КАЛЬЦІЮ гранульований

Паперові мішки
по 25 кг

Нідерланди

Дріжджі сухі хлібопекарські
САФ-ІНСТАНТ, 500 г
(здобний)
САФ-ЛЕВЮР
(активні)
"ФЕРМІПАН" 2-в-1,
500 г
НЕВАДА, 500 г

Розчинні, додавати в борошно або тісто.
Активувати 15 хв. в воді (переважно для опари).
До складу входить поліпшувач. Розчинні, додавати в
борошно або тісто.
Розчинні, додавати в борошно або тісто.
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Франція

0.2-0.4%

Франція

0.4-0.6%

Франція

0.2-0.8%

Туреччина; РФ

0.2-0.4%

В ящику
20 шт х 0,5 кг
Паперові мішки
по 25 кг
В ящику
20 шт х 0,5 кг

www.hlebdoma.com.ua
Телефоны: 044-3614145
067-5048830
e-mail: zakaz@hlebdoma.com.ua

Кондитерські компоненти
АГАР-АГАР

Україна

АЛЬБУМІН

Польща

ВАНІЛІН
ЖЕЛАТИН П-11
Желейні шарики термостабільні (червоні, зелені, жовті)
КАКАО натуральне

1 ч + 7 ч води

Паперові мішки
по 25 кг
Паперові мішки
по 25 кг

Росія / Україна

Упаковка 1 кг

Україна

Паперові мішки
по 25 кг

Італія

Упаковка 2 кг

Німеччина

КУНЖУТ
Коктейльна черешня (червона, зелена, жовта, синя)

Італія

Мастика цукрова біла

Італія

Прикраси цукрові для конд. виробів в ассортименті

Україна/ Росія

Прикраси цукрові для конд. весільних виробів в ассортименті

Італія / Україна

Паперові мішки
по 25 кг
Паперові мішки
по 25 кг
Банка
по 0,95 або 3 кг
Упаковка 5 кг

СУХИЙ БІЛОК здатний до збивання

Україна

Упаковка 20 кг

Таблички шоколадні "Тірамісу", "Захер", святкові

Україна

200; 400 шт.
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Інвентарь та аксесуари
Пергамент для випікання (в аркушах або в рулоні)

Норвегія/Італія

Ножі для хлібобулочних виробів

Німеччина

Скребки для роботи з тістом

Німеччина

Підставки під торти

Італія

Фігурки для весільних та заказних тортів

Італія

Стрічки декоративні для прикрашання тортів

Італія

Капсула бумажна в ассортименті

Італія / Україна

Салфетка паперова ажурна в асортименті (11-50см)

Італія

Мішки кондитерські одноразові

500шт або 1000 шт

Упаковка по 2, 4
або 8 шт.
10, 15 або 20
метрів
Упаковка 2000 шт.
або 1000 шт
Упаковка 100 шт.
Упаковка 100 шт.
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