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Щастя завжди поруч з тобою: коли просто гуляєш по місту, коли займаєшся 
улюбленою справою, коли п'єш чашку ароматної кави... Такі моменти хочеться 
доповнити чимось особливим...

«Norsu» - солодощі для енергійних і життєрадісних людей, які вміють створювати і 
цінувати щасливі моменти життя.

ТМ «Norsu» - результат об'єднання досвіду кондитерського виробництва, сміливих 
ідей і новітніх світових тенденцій. На сьогоднішній день під ТМ «Norsu» випускається 
широка лінійка кондитерських виробів - халва, вафлі, цукерки.

Солодкий світ «Norsu»

Eastern-sweets.com.ua



Халва вагова різана

Халва вагова

Халва соняшникова молочна

Халва соняшникова 
з родзинками та арахісом 

Халва соняшникова «Зебра з какао»

Халва соняшникова ванільна

Халва соняшникова з арахісом

Халва соняшникова з родзинками

1

2

3

4

5

6

3 кг

3 кг

3 кг

3 кг

3 кг

3 кг

5 кг

5 кг

5 кг

5 кг

5 кг

5 кг

6 міс.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

Халва соняшникова «Зебра з какао»

Халва соняшникова ванільна

Халва соняшникова з арахісом

1

2

3

5 кг

5 кг

5 кг

6 міс.

6 міс.

6 міс.

18шт.

18шт.

18шт.

Вага ящика Термін зберіганняАсортимент

Термін зберіганняАсортимент Вага ящика Упаковок
у ящику



Халва фасована  400 г

Халва соняшникова

з арахісом

Халва соняшникова

ванільна

Халва соняшникова

«Зебра з какао»

Халва соняшникова «Зебра з какао»

Халва соняшникова ванільна

Халва соняшникова з арахісом

1

2

3

4,8 кг

4,8 кг

4,8 кг

6 міс.

6 міс.

6 міс.

18шт.

18шт.

18шт.

Термін зберіганняАсортимент Вага ящика Упаковок
у ящику

      Хіт 
       продажу!



Халва соняшникова

ванільна

Халва соняшникова

«Зебра з какао»
Халва соняшникова

з арахісом

Халва фасована 210 г

Халва соняшникова «Зебра з какао»

Халва соняшникова ванільна

Халва соняшникова з арахісом

1

2

3

4,2 кг

4,2 кг

4,2 кг

6 міс.

6 міс.

6 міс.

20шт.

20шт.

20шт.

Термін зберіганняАсортимент Вага ящика Упаковок
у ящику

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!



Халва соняшникова

з родзинками та арахісом 

Халва соняшникова

з родзинками

Халва соняшникова

молочна

Халва фасована 210 г

Халва соняшникова з родзинками

Халва соняшникова молочна

Халва соняшникова з родзинками та
арахісом

1

2

3

4,2 кг

4,2 кг

4,2 кг

6 міс.

6 міс.

6 міс.

20шт.

20шт.

20шт.

Термін зберіганняАсортимент Вага ящика Упаковок
у ящику

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!



Халва фасована 70 г

Халва соняшникова
з арахісом

Халва соняшникова ванільна

Халва соняшникова
«Зебра з какао»

Халва соняшникова молочна

Халва соняшникова
глазурована

Халва фасована 85 г

Термін зберігання

1,96 кг 28 шт 6 міс.

Вага ящика Упаковок в ящику

Термін зберігання

2,04 кг 24 шт 6 міс.

Вага ящика Упаковок в ящику

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!



Цукерки з халви   (30 г)

Халва соняшникова
ванільна

Халва соняшникова
«Зебра з какао»

Халва соняшникова
з арахісом

Цукерки  з халви  (35 г)

Халва соняшникова
глазурована

Термін зберігання

1,5кг 6 міс.

Вага ящика

Термін зберігання

1,5кг 6 міс.

Вага ящика

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!



Вафлі
“З ароматом
 сгущеного
 молока”

Вафлі 
“Наш Артек”

Вафлі вагові

Вафлі 
“Сніжинка”

Вафлі 
“З ароматом
 пломбіру”

Вафлі 
“З халвою”

Вафлі 
“Крем-какао”

Вафлі
 “Молочні”

Вафлі “Наш Артек”

Вафлі “Зі смаком кокосу”

Вафлі “З халвою”

Вафлі “Сніжинка”

Вафлі “Молочні”

1

Вага ящик-екран Термін зберігання

2

3

4

5

6

7

8

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

2,5 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,0 кг

4,5 кг

4,5 кг

6 міс.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

6 міс.

Асортимент

Вафлі “Крем-какао”

Вафлі “З ароматом пломбіру”

Вага гофроящик

      Хіт 
       продажу!

Вафлі “З ароматом сгущенного молока”

Вафлі
 “З ароматом

 кокосу”



Вафлі фасовані 65 г

Вафлі
“Молочні”

Вафлі
“Крем-какао”

Вафлі
“З ароматом пломбіру”

Вафлі
“Артек класичні”

Вафлі “Молочні”

Вафлі “Крем-какао”

1

2

1,95 кг; 30шт.

1,95 кг; 30шт.

6 міс.

6 міс.

Вафлі “Артек класичні”

Вафлі “З ароматом пломбіру”

3

4

1,95 кг; 30шт.

1,95 кг; 30шт.

6 міс.

6 міс.

Термін зберіганняАсортимент Вага гофроящик
(упаковок в ящику)

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!



 Цукерки глазуровані

“Cocossita”

 Цукерки глазуровані

“Шоколадна Марго”

 Цукерки глазуровані

“Молочний Джонні”

 Цукерки глазуровані

“Ледачий Стів”

 Цукерки глазуровані

“Капітан Флінт”

 Цукерки глазуровані

“Місіс Му”

 Цукерки глазуровані

“Бравий Гуллівер”

 Цукерки глазуровані

“Drum&Nut”

PALM OIL FREE
PALM OIL FREE

Серія “Pirate party”

Термін зберігання

1,5 кг 6 міс.

Вага ящик
 екран

4кг

Вага гофроящик

Новинка Новинка

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!



Печиво здобне збивне
 “Тіфані” зі смаком згущеного молока

Печиво здобне збивне
 “Кокетка”

Печиво здобне пісочне
“Горішок” зі смаком згущеного молока

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!

Печиво

Печиво здобне круглої форми з наповнювачем 
“Іриска”, залите білою глазур’ю, декороване 
чорною глазур’ю.

Здобне печиво дві половинки якого з’єднані між собою 
наповнювачем “Іриска” з арахісом. Декор - сахарна 
пудра.

Печиво здобне збивне “Тіфані” 

Печиво здобне пісочне  “Горішок” 

Печиво здобне збивне “Кокетка”

1

2

3

0,5 60 діб

60 діб

60 діб

Термін
 зберіганняАсортимент Вага ящика (кг)

0,6 0,95

  1 3,5

0,6 1,2 2,7

Здобне печиво сендвіч круглої форми з додаванням какао зі 
згущеним молоком і суфле. Декороване шоколадною глазур’ю.



Печиво здобне листкове
 “Вушка”

Печиво здобне листкове
 “Бельгійське” глазуроване

Листкове печиво у вигляді сердечок з цукровою 
скоринкою.

Печиво листкове, двоколірне з цукровою 
скоринкою, декороване чорною глазур’ю.

Печиво здобне “Фітнес” Печиво листкове
“Класна паличка” солоне з кунжутом

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!

Печиво

Печиво здобне з додаванням насіння 
соняшника льону та кунжуту.

Солоне листкове печиво у вигляді палички 
оздоблене зверху кунжутом.

Печиво здобне листкове “Вушка” 90 суток0,35 0,65 1,5

Печиво  здобне листокве  глазуроване “Бельгійське” 90 суток0,35 0,65 1,5

Печиво здобне “Фітнес”

Печиво листкове “Класна паличка” з кунжутом

1

2

3

4

90 діб

90 діб 

90 діб

90 діб

Термін
 придатностіАсортимент Вага ящика (кг)

0,5 

0,50

1,6

1,5

0,9

0,4 1,40,7

0,65

2,1

0,35

1



   Печиво листкове 
“Шалене”зі смаком вишні

   Печиво листкове
“Шалене”зі смаком полуниці

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!

Печиво

Листкове печиво у формі маленької корони з 
фруктовим наповнювачем вишні.
Печиво зверху покрито цукровою скоринкою.

Листкове печиво у формі маленької корони з 
фруктовим наповнювачем вишні.
Печиво зверху вкрито цукровою скоринкою.

Печиво здобне листкове
“Сенсація” з білою глазур’ю

Печиво здобне листкове
“Сенсація” з чорною глазур’ю

Печиво у формі ажурної сіточки з листкового 
тіста з додаванням халви.
Дно підглазуроване чорною глазр’ю.

Печиво у формі ажурної сіточки з листкового 
тіста з додаванням халви.
Дно підглазуроване білою глазр’ю.

Печиво листкове “Шалене” зі смаком вишні

Печиво листкове “Шалене” зі смаком полуниці

1

2

3

4

90 діб

90 діб

Термін
придатностіАсортимент Вага ящика (кг)

0,4 21

0,4 21

Печиво здобне листкове з білою  глазур’ю “Сенсація”

Печиво здобне листкове з чорною  глазур’ю “Сенсація”

1,1 90 діб

90 діб

2,4

1,1 2,2



Печиво здобне пісочно-відсадне
“Американо”

  Печиво здобне пісочно-відсадне
“Вальяж”

Здобне печиво з шоколадними дропсами  та 
вершково-ванільним смаком.

Здобне печиво з додаванням білої кондитерської 
глазурі, вівсяних пластівців і насіння соняшника.

Печиво здобне
“Цікаве” з насінням соняшника

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!

Печиво

Печиво здобне
 “Цікаве” з насінням гарбуза

Здобне печиво з додаванням білого шоколаду, 
оздоблене насінням гарбуза.

Здобне печиво з додаванням білої глазурі, 
оздоблене насінням соняшнику.

Печиво здобне “Цікаве” з насінням гарбуза

Печиво здобне “Цікаве” з насінням соняшника

1

2

3

4

90 діб

90 діб

Термін
придатностіАсортимент Вага ящика (кг)

0,9 2

0,9 2

Печиво пісочне “Американо”

Печиво здобне пісочно-відсадне “Вальяж”

  0,8 90 діб

90 діб

  1,2

0,4   1,8 2



Печиво пісочне глазуроване
“Нічна зірочка”

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!

Печиво

Здобне пісочне печиво у формі зірочки декороване 
чорною і білою глазур’ю. Денце глазуроване чорною 
глазур’ю. 

Печиво здобне листкове
“Незвичайне” з кунжутом

Печиво здобне листкове
 “Незвичайне” з білою глазур’ю

Листкове печиво квадратної форми з рифленими краями та 
цукровою скоринкою, декороване кондитерською глазур’ю. 
Денце вкрите кунжутом.

Листкове печиво квадратної форми з рифленими краями та 
цукровою скоринкою, декороване кондитерською глазур’ю. 
Денце підглазуроване білою глазур’ю.

Печиво здобне
“Справжнє”

Здобне печиво з додаванням вівсяних пластівців. 
Печиво  декороване кондитерською глазур’ю.

Печиво здобне листкове “Незвичайне” з кунжутом

Печиво здобне листкове “Незвичайне” з білою глазур’ю

Печиво пісочне глазуроване “Нічна зірочка”

1

2

3

4

90 діб

90 діб

90 діб

Термін
 придатностіАсортимент Вага ящика (кг)

0,3 0,7 1,5

0,7 0,35 1,6

0,7   1 2,5

Печиво здобне “Справжнє” 90 діб0,9  2



Печиво здобне 
“Грокотишко” з маком

 Печиво здобне
“Грокотишко” з кунжутом

Здобне печиво  формі маленьких кульок без 
начинки. Зверху печиво посипано маком і 
цукром.

Печиво

Здобне печиво у формі маленьких кульок без 
начинки. Зверху печиво посипане кунжутом та 
цукром.

Бізе “Крапелька” Бізе “Райдуга”

      Хіт 
       продажу!

      Хіт 
       продажу!

Бізе із взбитих яєчних білків та цукру у 
формі крапельки.

Різнокольорове бізе із взбитих яєчних 
білків  та цукру у формі крапельки.

Печиво здобне “Грокотишко” з маком 0,7 90 суток0,18 0,35

Печиво здобне “Грокотишко” з кунжутом1

2

3

4

0,7 90 діб

Термін
 придатностіАсортимент Вага ящика (кг)

0,18 0,35

0,7 90 діб0,18 0,35

Бізе “Крапелька”

Бізе “Райдуга”

0,4 90 діб

90 діб

0,8 0,23

0,4 0,8 0,23



      Хіт 
       продажу!

Печиво здобне
 “Конвертики” з джемом

Печиво здобне
 “Улюблене” з джемом

Здобне печиво ручної роботи з вишневим 
повидлом.

Здобне печиво ручної роботи з повидлом у 
формі конвертика посипаного цукровою 
пудрою.

Печиво

      Хіт 
       продажу!

1

2

Термін
придатностіАсортимент Вага ящика (кг)

Печиво здобне “Ковертики” з джемом

Печиво здобне “Улюблене” з джемом

  0,6 60 діб

60 діб

  1,2

0,6   1,2 2,4

2,5



Торт вафельний “Сніжинка”

Тістечко вафельне
“Грильяжне”

Вафельні корзинки заповнені грильяжем з арахісу та 
насіння соняшника. Денце підглазуроване, верх 
декорований чорною кондитерською глазур’ю.

      Хіт 
       продажу!

Вафельні вироби

1

2

Термін
придатностіАсортимент Вага ящика, упаковки (кг,г)

Вафельний торт у формі тістечка, перешароване ніжним 
наповнювачем “Іриска”. Декороване чорною та білою 
кондитерською глазур’ю. Смак знайомий з дитинства. 

Тістечко вафельне “Грильяжне”

Торт вафельний “Сніжинка”

  1 60 діб

14 діб

  1,8

550



Виробник:

ТОВ  «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

«СХІДНІ ЛАСОЩІ»,

вул. Руслана Слободянюка, 215,

м. Кропивницький, Кіровоградська обл.,

25014, Україна

 Адреса потужностей виробництва:

вул. Дарвіна, 53, м. Кропивницький, Кіровоградська 

обл., 25014, Україна 

тел./факс: +38(0522)56-72-14

сайт: www.eastern-sweets.com.ua


