


ТОВ "Вінагро Груп" 
Україна, м. Київ, 03117, проспект Перемоги, 67, корпус 2,  

тел.: (044) 277-32-15, (096) 706-76-38, e-mail: office@vinagro.com.ua

ТОВ “Вінагро Груп” - український виробник,  провідне підприємство у галузі, 
яке спеціалізується на виробництві натуральних і столових оцтів, а також 
рослинних олій.

   Підприємство має 20 - річний досвід роботи. Наразі динамічно 
розвивається та має позитивну оцінку споживачів, як відповідальний та 
надійний партнер.

        У своїй роботі компанія керується принципом індивідуального підходу 
до кожного клієнта, що досягається завдяки гнучкості і швидкості в 
прийнятті рішень.

        Продукція «ТОВ Вінагро Груп» представлена у всіх регіонах України.
З нашими партнерами ми будуємо професійні та довгострокові відносини.

    Системний контроль якості на всіх етапах виробництва гарантує 
покупцеві виключно корисний і смачний продукт.
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Оцтова кислота
харчова 9% ТМ VINAGRO 
У кулінарних традиціях займає почесне місце. 
Використовується при консервуванні овочів 
і для збільшення пишності тіста.

Оцет винний білий
натуральний 6% ТМ VINAGRO

Оцет винний білий натуральний оцет з білого вина, зазвичай 
він має більше солодкуватий і м'який смак, ніж червоний. 

Він часто використовується замість вина при готуванні, підходить 
для відтінення смаку кавунів, динь і полуниці.

Оцет яблучний 
натуральний 6% ТМ VINAGRO

У кулінарії він служить приправою для страв з птиці 
і риби, використовується в якості маринаду і підкислювача 
фруктових компонентів. До його складу входять біологічно 

активні речовини. Має м'який смак та аромат.

Оцтова кислота харчова з вмістом 
яблучного соку 6% ТМ VINAGRO 

Незамінний продукт для домашнього 
консервування і заправки салатів.

Він має м'який смак, аромат.
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Оцет винний червоний 
натуральний 6% ТМ VINAGRO 
Червоний винний оцет, іноді його ще називають 
виноградним оцтом, збагачений корисними вітамінами 
і мінералами, виробляють його з виноградного вина.
Вважається класичним і застосовується для заправки 
салатів, в якості маринаду і компонента багатьох соусів.

Оцет спиртовий 
натуральний 9% ТМ VINAGRO 
Спиртовий оцет - це натуральний безбарвний оцет, 
який широко застосовується для маринування м'яса, 
грибів, овочів і фруктів.
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Застосовується в побутовій кулінарії, в консервуванні, 
при виготовленні приправ, маринадів, консервів.
Також при необхідності з неї створюють менш 
концентрований оцет при відсутності такого під рукою.

0,5 Л / 1,0 Л / 5,0 Л ПЕТ

СТОЛОВИЙ ОЦЕТ
ВОДНИЙ РОЗЧИН ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 9% 

Призначений для побутових і кулінарних цілей. Є важливим інгредієнтом 

для приготування консервації зі свіжих овочів.

ОЦТОВА ЕСЕНЦІЯ ХАРЧОВА 30% і 70% 
ТМ VINAGRO

ТМ Смачний Свiт 
1,0 Л ПЕТ

ТМ Панський
1,0 Л ПЕТ

ТМ Столовий
1,0 Л ПЕТ

ТМ Модна Кухня
1,0 Л ПЕТ

ТМ Веселий кум
0,9 Л ПЕТ



Водний розчин оцтової кислоти 9%, 
ТМ ARO-МЕТРО

0,9 Л ПЕТ

PRIVATE LABEL ДЛЯ МЕРЕЖ ТА ДИСТРИБУТОРІВ
 готові до співпраці

Водний розчин оцтової кислоти 9%, 
Чесна марка СМК
0,9 Л ПЕТ

Водний розчин оцтової кислоти 9%, 
ТМ ЕКСТРА
1,0 Л ПЕТ

Водний розчин оцтової кислоти 9%, 
ТМ Кожен день
1,0 Л ПЕТ

Водний розчин оцтової кислоти 9%, 
ТМ Лоток

1,0 Л ПЕТ 

Водний розчин оцтової кислоти 9%, 
ТМ Пeрший ряд

1,0 Л ПЕТ

 готові до співпраці

Водний розчин оцтової кислоти 9%, 
ТМ Кожен день
1,0 Л ПЕТ


