
 
 

 

 
 

ДОБАВКИ ДЛЯ КУТЕРУВАННЯ, ПРИПРАВИ ТА 
АРОМАТИ ФІРМИ “ФЛЯЙШ МАННШАФТ” 

ТЗОВ "ВТР" є ексклюзивним представником фірми "Фляйш Манншафт" в Україні. 
Фірма "Фляйш Манншафт" ("Fleisch Mannschaft"), що в перекладі на українську мову означає 

«М’ясна спільнота», була заснована в 1995 році з метою забезпечення підприємств м'ясопереробної 
галузі добавками з гарантованою стабільною якістю. "Fleisch Mannschaft" спеціалізується на виробництві 
функціональних добавок для м’ясної та рибної промисловості, випускає смакові та функціональні 
інгредієнти для маринадів, майонезів і соусів. 

Якість сировини та продукції, що випускається, постійно строго контролюється на заводі, який 
знаходиться у польському місті Свідвін, у відповідності до усіх європейських стандартів якості і, в тому 
числі, стандарту ISO 9001:2000. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
«КУТЕР-МІКС» - КОМПЛЕКСНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ                          

ДОБАВКИ ДЛЯ КУТЕРУВАННЯ                                                                                                                                                                   
До складу функціональних добавок «Кутер-Мікс» входить повний 

асортимент натуральних приправ і спецій, фосфати, стабілізатори кольору, 
підсилювачі смаку та аромату м’ясних продуктів. Добавки «КУТЕР-МІКС» 
розроблені спеціально для використання у виробництві варених ковбас, 
сосисок, сардельок. 

 

 
Назва Склад 

Дозування, 
г/кг маси 
фаршу 

 

 
ДОКТОРСЬКА 

Екстракти мускатного горіха, мускатного цвіту та кардамону, стабілізатор Е 452і (Р2О5 
до 20%), Е 451і, Е 301, Е 300, Е 621, мальтодекстрин, глюкоза До 10 

 

 
МОЛОЧНА*** 

Мускатний горіх, чорний перець і кардамон, екстракти мускатного горіха, чорного перцю 
і кардамону, Е 452і (Р2О5 до 20%), Е 451і, Е 301, Е 300, мальтодекстрин, глюкоза, Е 621 

До 10 
 

 
САРДЕЛЬКИ 

Селера, духмяний перець, екстракти чорного перцю, коріандру, аромат копчення, Е 
452і (Р2О5 до 20%), Е 451і, Е 301, Е 300, мальтодекстрин, глюкоза, Е 621  

До 10 
 

 СОСИСКИ 
ПІКАНТНІ 

Паприка, любисток, мускатний цвіт, екстракти чорного перцю, коріандру, імбиру,            
Е 452і (Р2О5 до 20%), Е 451і, Е 301, Е 300, мальтодекстрин, глюкоза, Е 621 До 10  

 СУМІШІ ЕКСТРАКТІВ, СПЕЦІЙ І ПРЯНОЩІВ (ПРИПРАВИ)  

 
Ірландська 

Екстракти спецій (часник, кмин, паприка, перець, імбир, коріандр, цвіт мускату, 
запашний перець), Е 621 

до 8 
 

 Ковбаса  
Домашня 

Екстракти чорного перцю, майорану, кмину, часнику та мускатного горіха, Е 301,               
Е 621 До 5  

 Ковбаса  
Краківська 

Екстракти чорного перцю, часнику, любистку та коріандру, мальтодекстрин, гідролізат 
білка (гідролізат білка соєвого не ГМО, гідролізат дріжджевий), Е 621 

До 5  

 
Козацька 

Екстракти чорного перцю, мускатного горіха й кмину, мальтодекстрин, гідролізат білка 
(гідролізат білка соєвого не ГМО, гідролізат дріжджовий), Е 621 

До 5 
 

 
Московська 

Екстракти чорного перцю, мускатного горіха, кардамону, мальтодекстрин, гідролізат 
білка (гідролізат білка соєвого не ГМО, гідролізат дріжджевий), Е 621 

До 5  

 
Хлопська 

Часник, перець чорний, гірчиця, екстракти перцю чорного, часнику, мальтодекстрин,                  
Е 631, Е 621 

До 8 
 

 
Часникова 

Екстракти чорного перцю, часнику, мальтодекстрин, гідролізат білка (гідролізат білка 
соєвого не ГМО, гідролізат дріжджевий), Е 621 

До 5  

 Паштет 
Селянський 

Суміш натуральних спецій та приправ: смаженої цибулі, імбиру, любистку, гвоздики та 
екстракт чорного перцю, Е 301 аскорбінат натрію, Е 621. ПРИПРАВА ДЛЯ ПАШТЕТІВ 

5-10  

 
АРОМАТИ  

 Аромат 
Королівський 

Екстракти духмяного і чорного перців, мальтодекстрин,     білковий гідролізат 
(гідролізат соєвого білка не ГМО, дріжджовий гідролізат), Е 621  

3-5 
 

 
Аромат Шинки 

Екстракти чорного перцю, часнику, духмяного перцю і любистку, мальтодекстрин, 
гідролізат білка соєвого не ГМО, гідролізат дріжджевий, Е 621 

3-5  

 Т-СМАК 
КОНСЕРВИ 

Екстракти духмяного і чорного перців, ідентичний натуральному ароматизатор 
консерви, білковий гідролізат, Е 621  

1,5-2,5 
 

 Шинка 
Шляхетська 

Екстракти перцю чорного і паприки, мальтодекстрин, білковий гідролізат, Е 621  
2-4 

 

 
ПРИПРАВИ З ГДЛ  

 Салямі  
Президентська 

Мальтодекстрин, гідролізат білка (гідролізат білка соєвого не ГМО, гідролізат 
дріжджевий), Е 575, Е 621, чорний перець, зелений перець, паприка, коріандр до 10  
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