
Наприкінці березня на-
дійшла на склад продукція 
нового врожаю виробництва 
республіки Китай:

• часник молотий;
• часник пелюстками;
• цибуля-порей.

Товар сертифіковано та 
упаковано у картонні ящики 
вагою від 15 до 25 кг.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ДАЙДЖЕСТ 
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Вітаємо!

Наша компанія вітає усіх друзів та партнерів по бізнесу у своєму першому 
інформаційному дайджесті, який відтепер буде виходити щоквартально.

Для того, щоб обслуговування наших клієнтів стало більш якісним, ми постійно 
збільшуємо асортимент продукції, який сьогодні налічує понад тридцять 
найменувань.

Також наші фахівці постійно взаємодіють з іноземними партнерами для по-
кращення якості пропонованої продукції.

Нові надходження. Весна-2008
(пропонуємо ознайомитись з графіком надходжень деяких позицій товару)

БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ
У травні ми очікуємо на 

петрушку, кріп та базилік 
сушені з нового врожаю 2008 
року виробництва республіки 
Узбекистан.

Також плануються поставки 
лаврового листа з Грузії та 
продукції з Китаю.

На початку квітня надійш-
ла партія лаврового листа 
виробництва Грузії нового вро-
жаю 2008 року. Лавровий лист 
високої якості з батьківщини 
лаврового листа – селища 
Хета, Хобського району. Кіль-
кість товару обмежена.

Товар сертифіковано та 
упаковано в тюки приблизною 
вагою 30 кг.

Також очікується надход-
ження нової партії паприки 
молотої, томатів молотих та 
цибулі молотої виробництва 
республіки Узбекистан.

Завдяки проведенню конт-
ролю якості на виробницт-
ві в Узбекистані ці позиції 
традиційно матимуть найвищу 
якість.

ЧАСНИК

ЦИБУЛЯ-ПОРЕЙ

ТОМАТ

ЛАВРОВИЙ ЛИСТ

www.ukrspice.kiev.ua
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В нашому асортименті ши-
роко представлено цибулю 
сушену виробництва респуб-
ліки Узбекистан різних фрак-
цій: молоту, подрібнену та 
різану.

Цей продукт має харак-
терний золотисто-білий колір, 
низький показник вологості, 
та за своїми властивостями 
максимально відповідає су-
часним вимогам харчової про-
мисловості.

Сфера застосування цибулі 
сушеної дуже різноманітна: 
виробництво напівфабрикатів, 
ковбас, розсільних сирів, хлі-
бобулочне  виробництво, ри-
бопереробна та консервна 
галузі.

Особливу нішу в сегменті 
спецій та приправ займає 
лавровий лист. Ми пропонуємо 
одну з перлин Грузії – лавровий 
лист з його історичної бать-
ківщини – селища Хета, 
Хобського району. Завдяки 
поєднанню прекрасних клі-
матичних умов, великих по-
сівних площ та, головним 
чином, ретельного контролю 
над процесом сушіння та пре-
сування, в цьому році вдалося 
досягти дуже високої якості 
цього продукту.

Із багатьох сфер засто-
сування лаврового листа 
можемо відзначити, крім без-
посереднього фасування,– 
виробництво сирів, ковбас, ту-
шонки, соусів, плодоовочева 
та рибна консервація, виго-
товлення майонезу, кетчупів. 
Лавровий лист є складовою 
частиною багатьох відомих 
приправ, в тому числі хмелі-
сунелі.

www.ukrspice.kiev.ua

Наші рекомендації – відмінна ціна та якість
(перелік товарів, що здобули найкращі відгуки наших клієнтів)

ПАПРИКА ЦИБУЛЯ СУШЕНА ЛАВРОВИЙ ЛИСТ
Компанія ”Укрспеція” про-

понує Вашій увазі паприку 
молоту виробництва респуб-
ліки Узбекистан. 

Наша паприка відмінно 
зарекомендувала себе на 
українському ринку та має 
чудові відгуки від усіх наших 
клієнтів.

Цей товар відрізняється 
від аналогів найвищою якістю 
(вираженим насиченим нату-
ральним смаком і ароматом 
болгарського перцю, яскра-
вим червоним кольором без 
додавання барвників та домі-
шок) та оптимальною ціною. 
 Сфера застосування: як 
складова частина приправ 
для блюд з усіх видів м’яса, 
птиці та риби, а також для 
виготовлення супів, соусів та 
кетчупів.    
 Застосовується також як 
чудове доповнення до блюд з 
яєць, сирів та морепродуктів, 
додається в овочеву та рибну 
консервацію.

Слід зазначити, що через підвищений попит на ці товари, ми приділяємо їхнім поставкам 
особливу увагу.

Паприка молота, цибуля сушена та лавровий лист постійно в наявності на нашому складі в місті 
Києві.

На сьогоднішній день ми також маємо можливість забезпечення безперебійних поставок будь-
якої кількості цих позицій в Україну, а також до інших країн світу.

У зв’язку з оновленням асортименту здійснюється розпродаж цибулі різаної виробництва Індії 
та республіки Узбекистан урожаю 2007 року.

Отримати більш докладну інформацію про наявність товару на складі та ціни, а також замовити 
зразки продукції можна за телефонами:

 тел. +38 044 592-87-80; тел./факс +38 044 206-26-74; тел. моб. +38 067 445-64-09
І насамкінець, нагадуємо, що весна промайне миттєво, настане довгоочікуване літо, а разом з 

ним і нові цікаві новини від нашої компанії!

 З повагою, команда компанії ”Укрспеція”.

АКЦІЯ:
ДУЖЕ НИЗЬКА ЦІНА НА ЦИБУЛЮ РІЗАНУ

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

ЦИБУЛЯ
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