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Біскотті VEGAN упак

Два печива-батончики без цукру, 

лактози, глютену та продуктів 

тваринного походження.

120 50 20% 40 2 14

Італійський десерт Панфорте упак

Пісні солодощі з великою кількістю 

горіха мигдалю, кеш’ю, а також фініків, 

меду, какао, імбиру меленого, кориці.

50 30 20% 24 3 60

Цукати в шоколаді 

апельсин/лимон
шт Кандировані фрукти в шоколаді. 150 85 20% 68 2 90

Цукерки із сухофруктів в кокосовій 

стружці
шт

Цукерки без цукру. Склад: родзинки, 

кокосова стружка, фінік, горіх 

волоський

20 15 20% 12 3 10

Цукерки із сухофруктів в кунжуті шт
Цукерки без цукру. Склад: чорнослив,

курага, фінік, горіх волоський, кунжут
20 15 20% 12 3 10

Безе асорті шт
Набір хрусткого натурального безе – 

класичне, горіхове і шоколадне.
60-70г 40 20% 32 2 30

* при замовленні до 999 грн - знижка 20%. При замовленні від 1000 грн - знижка 30%

ПРАЙС ЛИСТ ДЛЯ ПАРТНЕРІВ (Україна)

ПЕЧИВО

VEGAN продукція, без цукру, без лактози

https://цукерня.com.ua/catalog/bez-glyutenu/biskotti-vegan/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/italijskyj-desert-panforte/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/konfety-yz-suhofruktov/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/konfety-yz-suhofruktov/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/konfety-yz-suhofruktov/
https://цукерня.com.ua/catalog/bez-glyutenu/beze-asorti/
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Біскотті екзотік 150г шт

Традиційні італійські печива, у 

перекладі з італійського biscotti означає 

“спечені двічі”. Для печива спочатку 

випікають довгасті буханки, які потім 

нарізають по діагоналі скибочками і 

випікають вдруге. По фактурі бискотти 

схожі на старі добрі сухарики, італійці їх 

пом'якшують кавою або десертним 

вином.

150 60 20% 48 2 21

Печиво Апельсин з кокосом шт

Пісочне печиво з цедрою апельсина, 

кокосовою стружкою, і шматочками 

кураги.

12 20% 9,6 5 10

Кукурудзяні галети упак

Пісне печиво-галети на кукурудзяному 

борошні з насінням льону дуже хрустке і 

пікантне на смак!

150 35 20% 28 2 10

Печиво Американо шт

Класичне печиво на тростинному цукрі 

з додаванням шматочків шоколаду та 

волоського горіху

45 18 20% 14,4 5 10

Печиво Вівсяне з кунжутом шт
Класичне вівсяне печиво з кунжутом. 

М'яке, смакує до напоїв.
12 20% 9,6 5 14

Печиво Грильяжне упак

Печиво на основі тільки рисової муки з 

кунжутом, арахісом і насінням 

соняшнику.

125 40 20% 32 2 21

Печиво із кокосового борошна упак

Пісне печиво на кокосовому борошні з 

додаванням кокосової стружки і 

трішечки цукру. Неймовірний аромат 

кокоса та хрустка структура печива 

зробили його фаворитами пісного 

асортименту.

150 45 20% 36 2 21

https://цукерня.com.ua/catalog/pechyvo/biskotti-ekzotyk/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/pechivo-kokosove-z-apelsinom/
https://цукерня.com.ua/catalog/pisni-vyroby/kukurudzyani-galety/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/pechivo-amerikano/
https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/pechivo-vivsyane-z-kunzhutom/
https://цукерня.com.ua/catalog/pisni-vyroby/pechyvo-grylyazhne/
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Печиво Сабле упак
Ніжне пісочне печиво на жовтках і 

вершковому маслі.
150 30 20% 24 2 14

Печиво терте з малиною кг
Класичний рецепт: тертий пиріг із 

ягідним варенням.
60 250 20% 200 0,5 10

Печиво Трюфельне кг

Шоколадне печиво, обсипане перед 

випіканням цукровою пудрою, ніжне 

всередині і з характерною потрісканої 

коричкою зверху.

50 200 20% 160 0,5 5

Печиво Фруктово-горіхове упак

Пісне печиво зі свіжим бананом, 

яблуком і волоським горіхом з 

додаванням рисової муки, кориці і 

гвоздики. 6 шт в упаковці.

250 65 20% 52 2 10

Печиво Шоколадно-горіхове шт

Пісочне шоколадне печиво з волоським 

горіхом, прошарок – абрикосовий 

конфітюр.

75 18,75 20% 15 5 10

Зефір асорті шт

Домашній зефір – смачний та дуже 

корисний десерт за рахунок 

використання агар-агару та пектину – 

натуральних природніх загущувачів, 

користь яких підтверджена 

дієтологами. Ніжний та легкий зефір без 

додавання барвників з фруктами та 

ягодами: полуниця, смородина, 

обліпиха.

45 17 20% 13,6 5 7

ЦУКЕРКИ, МАРМЕЛАД, МАРШМЕЛЛОУ, ПТАШИНЕ МОЛОКО

https://цукерня.com.ua/catalog/pechyvo/pechyvo-terte-z-malynoyu/
https://цукерня.com.ua/catalog/pechyvo/pechyvo-tryufelne/
https://цукерня.com.ua/catalog/pisni-vyroby/pechyvo-fruktovo-gorihove/
https://цукерня.com.ua/catalog/pechyvo/pechyvo-shokoladno-gorihove/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/zefyr-uk/zefir-polunytsya/
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Макарун ассорті шт

Макаронс складається з кришечок 

французької меренги на мигдальному 

борошні та ніжного крему.

Радимо спробувати всю лінійку смаків 

наших макаронс: фісташка, малина, 

чорниця, кава-бейліз, солона карамель, 

вишня-шоколад, полуниця-банан.

30 35 20% 28 3 10

Маршмелоу натуральний асорті 9 шт 

(кава, ваніль, шоколад)
шт

Натуральний і дуже смачний 

маршмеллоу! У складі: желатин, сік 

лимона, інвертний сироп, цукор. В 

наборі маршмеллоу таких видів: кава, 

ваніль, шоколад.

160 40 20% 32 2 20

Маршмелоу натуральний асорті 9 шт 

(малина, м'ята, апельсин з облепіхою)
шт

Натуральний і дуже смачний 

маршмеллоу! У складі: желатин, сік 

лимона, інвертний сироп, цукор. В 

наборі маршмеллоу таких видів:  

малина, м'ята, апельсин з облепіхою.

160 40 20% 32 2 20

Кекс лимонний шт

Класичний кекс з додаванням соку 

лимона, що дає неповторний 

цитрусовий смак.

70 20 20% 16 10 7

Кекс творожний шт
Класичний кекс з сиром (творогом) і 

родзинками.
70 20 20% 16 10 5

Кекс чорничний шт
Класичний кекс з великою кількістю 

чорниці.
70 20 20% 16 10 7

Кекс шоколадний з вишнею шт
Кекс шоколадний з великою кількістю 

вишні.
70 20 20% 16 10 7

КЕКСИ

https://цукерня.com.ua/catalog/produktsiya-dlya-furshetu-solodkogo-stolu/solodke/makarons-shokolad-3/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/marshmellou-naturalnij-asorti-9-sht/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/marshmellou-naturalnij-asorti-9-sht/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/marshmellou-naturalnij-asorti-9-sht/
https://цукерня.com.ua/catalog/deserty-tsukerky-konfityur/tsukerky/marshmellou-naturalnij-asorti-9-sht/
https://цукерня.com.ua/catalog/keksy-ta-kapkejky/keksy-uk/keks-lymonnyj-70g/
https://цукерня.com.ua/catalog/keksy-ta-kapkejky/keksy-uk/keks-tvorozhnyj-70g-2/
https://цукерня.com.ua/catalog/keksy-ta-kapkejky/keksy-uk/keks-z-chornytseyu-70g/
https://цукерня.com.ua/catalog/keksy-ta-kapkejky/keksy-uk/keks-shokoladnyj-z-vyshneyu-70g/
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Карамель солона шт
Ніжне поеднання вершків, цукра, 

вершкового масла і солі.
100 50 20% 40 1 30

Карамель журавлинна шт
Ніжне поеднання вершків, цукра і 

журавлини.
100 50 20% 40 1 30

Карамель обліпихова шт
Ніжне поеднання вершків, цукра і 

обліпихи.
100 50 20% 40 1 30

КАРАМЕЛЬ

https://цукерня.com.ua/catalog/varennya-konfityur-uk/karamel/solona-karamel/
https://цукерня.com.ua/catalog/varennya-konfityur-uk/karamel/zhuravlynna-karamel/
https://цукерня.com.ua/catalog/varennya-konfityur-uk/karamel/oblipyhova-karamel/

