
Склад:Склад: борошно житнє хлібопекарське обдирне, вода питна, борошно пшеничне 

(глютен).

Склад: борошно житнє хлібопекарське обдирне, вода питна, борошно пшеничне 
хлібопекарське вищого гатунку, солод житній ферментований, інвертний сироп, 
цукор, сіль кухонна, дріжджі хлібопекарські пресовані. Містить білок пшениці 
(глютен).

ДСТУ 4583: 2003
ХЛІБ «БОРОДИНСЬКИЙ» СКИБОЧКАМИ

1шт.

 0,040 kg (кг) 0,040 kg (кг) 0,040 kg (кг)

100 шт.100 шт.
4,000 kg (кг)4,000 kg (кг)

100 шт.
4,000 kg (кг)

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, молоко коров`яче цільне 

порошок.

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, молоко коров`яче цільне 
(4,8%), цукор, дріжджі хлібопекарські пресовані, маргарин, сіль кухонна, молоко 
сухе знежирене, порошок яєчний. Містить білок пшениці (глютен), молоко, яєчний 
порошок.

ДСТУ 4583: 2003
БУЛОЧКА МОЛОЧНА

1шт.

 0,038 kg (кг) 0,038 kg (кг) 0,038 kg (кг)

48 шт.48 шт.
1,824 kg (кг)1,824 kg (кг)

48 шт.
1,824 kg (кг)

Склад:Склад: шоколадна начинка 55% , начинка молоко 
незбиране згущене стерилізоване з цукром 
карамелізоване 55%, полунична начинка 55%, 
вода питна, яйця курячі харчові, борошно 
пшеничне вищого ґатунку, маргарин (жири 
рослинного та тваринного походження і олії в 
натуральному та стверділому стані рафіновані та 
дезодоровані, вода питна, сіль кухонна), 
  цукор, сіль кухонна.

Склад: шоколадна начинка 55% , начинка молоко 
незбиране згущене стерилізоване з цукром 
карамелізоване 55%, полунична начинка 55%, 
вода питна, яйця курячі харчові, борошно 
пшеничне вищого ґатунку, маргарин (жири 
рослинного та тваринного походження і олії в 
натуральному та стверділому стані рафіновані та 
дезодоровані, вода питна, сіль кухонна), 
  цукор, сіль кухонна.

ДСТУ 4585:2006
ТІСТЕЧКА «ПРОФІТРОЛІ» 

1шт.  0,160 kg (кг) 0,160 kg (кг) 0,160 kg (кг)
12 шт.12 шт.

1,920 kg (кг)1,920 kg (кг)
12 шт.

1,920 kg (кг)

ДСТУ 4505:2005
МАФІН СВЯТКОВИЙ

1шт.  0,106 kg (кг) 0,106 kg (кг) 0,106 kg (кг)
20 шт.20 шт.

2,120 kg (кг)2,120 kg (кг)
20 шт.

2,120 kg (кг)

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, 

пальмова), жир рослинний (масло пальмове),

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, 
маргарин цукор білий, молоко сухе знежирене, 
сіль кухонна, консервант “сорбінова кислота”, 
регулятор кислотності “кислота лимонна 
моногідрат харчова”, ароматизатор “Масло-
вершки”, барвник натуральний “b-каротин”), 
цукор, яйця курячі харчові, вода питна, глазурь 
кондитерська біла (цукор, замінники масла какао 
(олія рослинна повністю гидрогенізована (олія 
пальмова), жир рослинний (масло пальмове),

молоко сухе знежирене, сироватка молочна суха, емульгатори (лецитин соевий, 
е476), ароматизатори (“Білий шоколад”, ванілін)), суміш “Мафін”, виноград 
сушений, клюква вґялена, курага, горіх мигдаль, консервант сорбат калію.

1. Яке мінімальне замовлення?1. Яке мінімальне замовлення?                                                                                                                                              

2. Як здійснюється доставка?2. Як здійснюється доставка?                                                                       

3. За якими днями ви здійснюєте відправку?3. За якими днями ви здійснюєте відправку?                                                         

4. Скільки днів буде йти продукція? 4. Скільки днів буде йти продукція?                                                              

5. Чи можливо оформити адресну доставку?5. Чи можливо оформити адресну доставку?                                                       

6. Коли відправите якщо я вже сплатив?6. Коли відправите якщо я вже сплатив?                                              

7. Чи можна відправити післяплатою?7. Чи можна відправити післяплатою?                                                                    

8. Як я зможу дізнатися, що ви відправили               8. Як я зможу дізнатися, що ви відправили               
свіжу продукцію?свіжу продукцію?                                                                        

9. Чи можна продукцію заморозити при отриманні?9. Чи можна продукцію заморозити при отриманні?                                          

10. Чи є у вас сертифікати якості?10. Чи є у вас сертифікати якості?                                                               

11. У вас нема вороття? 11. У вас нема вороття?                                                                            

1. Яке мінімальне замовлення?                                                                       
Мінімальне замовлення від одного ящика.

2. Як здійснюється доставка?                                                                       
Доставка продукції здійснюється «Новою Поштою»

3. За якими днями ви здійснюєте відправку?                                                         
Ми відправляємо продукцію з понеділка по суботу 

включно.

4. Скільки днів буде йти продукція?                                                              
Залежно від завантаженості терміналів Нової Пошти від 

одного до двох днів.

5. Чи можливо оформити адресну доставку?                                                       
Так, у Новій пошти є така послуга.

6. Коли відправите якщо я вже сплатив?                                              
Відправлення здійснюється на наступний день якщо 

платіж був здійснений до 17:30.

7. Чи можна відправити післяплатою?                                                                    
Ми працюємо по 100% передоплаті.

8. Як я зможу дізнатися, що ви відправили               
свіжу продукцію?                                                                        

На кожному ящику є етикетка із зазначенням дати                             
виготовлення та терміном зберігання продукції.

9. Чи можна продукцію заморозити при отриманні?                                          
Так, продукцію можна заморозити, тому що ми                                    

відправляємо продукцію свіжою, яка до цього не була                                            
в заморожуванні.

10. Чи є у вас сертифікати якості?                                                               
Так, наше виробництво має сертифікат - HASSP.

11. У вас нема вороття?                                                                            
Повернення здійснюється тільки при форс мажорних 

ситуацій.

Поширені запитанняПоширені запитанняПоширені запитання

Виробничі потужності:Виробничі потужності:
64107, Україна, Харківська область64107, Україна, Харківська область

м. Первомайський, вул. Шевченко, 24 м. Первомайський, вул. Шевченко, 24 
info@fastfoodassistant.com info@fastfoodassistant.com 

 +38 (066) 548 63 58   +38 (066) 548 63 58  

Виробничі потужності:
64107, Україна, Харківська область

м. Первомайський, вул. Шевченко, 24 
info@fastfoodassistant.com 

 +38 (066) 548 63 58  

ОСНОВА ДЛЯ ВАШОГО
БІЗНЕСУ

  
 +38 (066) 548 63 58 +38 (066) 548 63 58

FFA.COM.UAFFA.COM.UA

 
 +38 (066) 548 63 58

FFA.COM.UA

з шоколадом 
зі згущеним молоком
з полуницею

71,04
грн.

135,00
грн.

226,20
грн.

218,40
грн.

Ціна вказана за 1 ящик



Склад:Склад: борошно пшеничне першого ґатунку, вода питна, цукор, дріжджі 

консервант пропіонат кальцію.

Склад: борошно пшеничне першого ґатунку, вода питна, цукор, дріжджі 
хлібопекарські пресовані, олія соняшникова рафінована дезодорована, 
інвертний сироп, сіль кухонна, глютен пшеничний, моно- та дигліцериди жирних 
кислот, розпушувач тіста, хлібопекарський поліпшувач, солод ячмінний, 
консервант пропіонат кальцію.

ДСТУ 4583: 2006
БУЛОЧКА ДЛЯ ПАНIНI

1шт.  0,100 kg (кг) 0,100 kg (кг) 0,100 kg (кг)

42 шт.42 шт.
4,200 kg (кг)4,200 kg (кг)

42 шт.
4,200 kg (кг)

200мм200мм200мм

80мм80мм80мм

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, 

кухонна.

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, 
маргарин, вода питна, цукор, яйця курячі 
харчові, хлібопекарський поліпшувач, 
дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль 
кухонна.

ДСТУ 4803: 2013
СЛОЙКА ДЛЯ СЕНДВИЧА

1шт.  0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг)
39 шт.39 шт.

3,120 kg (кг)3,120 kg (кг)
39 шт.

3,120 kg (кг)

200мм200мм200мм 80мм80мм80мм

0,08

 0,050 kg (кг) 0,050 kg (кг) 0,050 kg (кг)

35 шт.35 шт.
1,750 kg (кг)1,750 kg (кг)

35 шт.
1,750 kg (кг)

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, олія соняшникова Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, олія соняшникова 
рафінована дезодорована, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, 
глютен пшеничний, інвертний сироп, хлібопекарський поліпшувач. Містить білок 
пшениці (глютен). 

35-45мм35-45мм35-45мм

100-110100-110100-110
мммммм

ДСТУ 4585:2006
БУЛОЧКА ДЛЯ БУРГЕРУ 0,05 0,08

1шт.

 0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг)

30 шт.30 шт.
2,400 kg (кг)2,400 kg (кг)

30 шт.
2,400 kg (кг)

38-48мм38-48мм38-48мм

110-120110-120110-120
мммммм

 0,050 kg (кг) 0,050 kg (кг) 0,050 kg (кг)

35 шт.35 шт.
1,750 kg (кг)1,750 kg (кг)

35 шт.
1,750 kg (кг)

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, олія соняшникова Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, олія соняшникова 
рафінована дезодорована, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, 
глютен пшеничний, інвертний сироп, хлібопекарський поліпшувач. Містить білок 
пшениці (глютен). борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, олія 
соняшникова рафінована дезодорована, насіння кунжуту, дріжджі хлібопекарські 
пресовані, сіль кухонна, глютен пшеничний, інвертний сироп, хлібопекарський 
поліпшувач. Містить білок пшениці (глютен).

35-45мм35-45мм35-45мм

100-110100-110100-110
мммммм

ДСТУ 4585:2006
БУЛОЧКА ДЛЯ БУРГЕРУ З КУНЖУТОМ 

0,05 0,08
1шт.

 0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг)

30 шт.30 шт.
2,400 kg (кг)2,400 kg (кг)

30 шт.
2,400 kg (кг)

38-48мм38-48мм38-48мм

110-120110-120110-120
мммммм

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, олія соняшникова Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, олія соняшникова 
рафінована дезодоро-вана, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, 
глютен пшеничний, інвертний сироп, хлібопекарський поліпшувач, барвник 
натуральний харчовий - чорнила каракатиці, пропіонат кальцію. 

ДСТУ 4585:2006
БУЛОЧКА ДЛЯ БУРГЕРУ ЧОРНА З КУНЖУТОМ 

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, маргарин (жири 

поліпшувач.

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, маргарин (жири 
рослинного та тваринного поход-ження і олії в натуральному та стверділому стані 
рафіновані та дезо-доровані, вода питна, сіль кухонна), дріжджі хлібопекарські 
пресовані, кунжут, сіль кухонна, молоко сухе знежирене, хлібопекарський 
поліпшувач.

ДСТУ 4585:2006
БУЛОЧКА ДЛЯ БУРГЕРУ

0,06
1шт.

 0,060 kg (кг) 0,060 kg (кг) 0,060 kg (кг)

36 шт.36 шт.
2,160 kg (кг)2,160 kg (кг)

36 шт.
2,160 kg (кг)

45-55мм45-55мм45-55мм

100 мм 100 мм 100 мм 

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, 

поліпшувач. 

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, 
вода питна, цукор, олія соняшникова 
р а ф і н о в а н а  д е з од о р о в а н а ,  д р і ж д ж і 
хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, глютен 
пшеничний, інвертний сироп, хлібопекарський 
поліпшувач. 

ДСТУ 4585:2006
БУЛОЧКА ДЛЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ХОТ-ДОГУ

1шт.  0,065 kg (кг) 0,065 kg (кг) 0,065 kg (кг)

48 шт.48 шт.
3,120 kg (кг)3,120 kg (кг)

48 шт.
3,120 kg (кг)

180-190мм180-190мм180-190мм

40-50мм40-50мм40-50мм

22-23мм22-23мм22-23мм

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, олія соняшникова 

глютен пшеничний, інвертний сироп, хлібопекарський поліпшувач. 

Склад: борошно пшеничне вищого ґатунку, вода питна, цукор, олія соняшникова 
рафінована дезодорована, дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, 
глютен пшеничний, інвертний сироп, хлібопекарський поліпшувач. 

ДСТУ 4585:2006
БУЛОЧКА ДЛЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ХОТ-ДОГУ СОЛОДОВА

1шт.  0,065 kg (кг) 0,065 kg (кг) 0,065 kg (кг)

42 шт.42 шт.
2,730 kg (кг)2,730 kg (кг)

42 шт.
2,730 kg (кг)

180-190мм180-190мм180-190мм

40-50мм40-50мм40-50мм

22-23мм22-23мм22-23мм

0,08
1шт.

 0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг)

30 шт.30 шт.
2,400 kg (кг)2,400 kg (кг)

30 шт.
2,400 kg (кг)

38-48мм38-48мм38-48мм

110-120110-120110-120
мммммм

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого гатунку, вода питна, 

поліпшувач,  пропіонат кальцію.

Склад: борошно пшеничне вищого гатунку, вода питна, 
цукор, олія соняшникова рафінована дезодорована, 
дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, глютен 
пшеничний, інвертний сироп, хлібопекарський 
поліпшувач,  пропіонат кальцію.

ДСТУ 4585:2006
БУЛОЧКА ДЛЯ ХОТ-ДОГУ

1шт.  0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг)

36 шт.36 шт.
2,880 kg (кг)2,880 kg (кг)

36 шт.
2,880 kg (кг)

165мм165мм165мм

40-50мм40-50мм40-50мм

60-70мм60-70мм60-70мм

Склад:Склад: борошно пшеничне вищого гатунку, вода питна, 

поліпшувач,  пропіонат кальцію.

Склад: борошно пшеничне вищого гатунку, вода питна, 
цукор, олія соняшникова рафінована дезодорована, 
дріжджі хлібопекарські пресовані, сіль кухонна, глютен 
пшеничний, інвертний сироп, хлібопекарський 
поліпшувач,  пропіонат кальцію.

ДСТУ 4585:2006
БУЛОЧКА ДЛЯ ХОД-ДОГУ З КУНЖУТОМ

1шт.  0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг) 0,080 kg (кг)

30 шт.30 шт.
2,400 kg (кг)2,400 kg (кг)

30 шт.
2,400 kg (кг)

70-80мм70-80мм70-80мм

200-220200-220
мммм

200-220
мм

Склад:Склад: борошно пшеничне першого ґатунку, вода питна, порошок із шпинату 

кухонна , сіль кухонна.

Склад: борошно пшеничне першого ґатунку, вода питна, порошок із шпинату 
1,6%, зелень петрушки сушена 0,5%  / суміш (зі шпинатом та петрушкою)
овочева порошкоподібна (паприка, часник, перець чилі) - пікантний, сіль 
кухонна , сіль кухонна.

ТУ У 15.8-23325414-004:2017

ЛАВАШ ЗI ШПИНАТОМ ТА ПЕТРУШКОЮ /
«ПІКАНТНИЙ» / «КАВКАЗСЬКИЙ»

1шт.

0,100 kg (кг)0,100 kg (кг)0,100 kg (кг) 5од.х20 шт.5од.х20 шт.
10,000 kg (кг)10,000 kg (кг)
5од.х20 шт.

10,000 kg (кг)
500мм500мм500мм 300мм300мм300мм

21 шт.21 шт.
4,200 kg (кг)4,200 kg (кг)

21 шт.
4,200 kg (кг)

100,80
грн.

234,00
грн.

87,50
грн.

187,20
грн.

163,80
грн.

128,88
грн.

110,40
грн.

191,10
грн.

197,40
грн.

198,00
грн.

131,25
грн.

250,00
грн.

310,00
грн.

310,00
грн.

0,05
102,00
грн.

0,08

105,00
грн.

0,05
110,40
грн.

0,08

Ціна вказана за 1 ящик


