


სუნელ - სანელებლები 

საფქვავიანი სანელებლები

პრემიუმ სანელებლები

მიქსები

არომატული მწვანილები 

საკონდიტრო დანამატები

კვერცხის საღებავები



სუნელ - სანელებლები 



შავი პილპილის მარცვალი 

შავი პილპილი ერთ - ერთი ყველაზე გავრცელებული სანელებელია მსოფლიო კულინარიაში.   
მისი პიკანტური გემო უხდება თითქმის ყველა სახის კერძს. პილპილის მარცვალი იდეალურად 
ეხამება მოხარშულ ან ჩაშუშულ ხორცეულს, თევზის მარინადებს, სუპებსა და სოუსებს. 
აღსანიშნავია, რომ დაფქულთან შედარებით პილპილის მარცვალი მეტად ინარჩუნებს კუთვნილ 
გემოსა და არომატს. 

CAPTAIN'S - ის   მიერ იმპორტირებული ნედლეული მოწმდება ხარისხის უზრუნველყოფის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის ASTA (AMERICAN SPICE TRADE ASSOCIATION) - ს მიერ, რომელიც 
გულისხმობს მსოფლიოს მასშტაბით წარმოებული ნედლეულის ხარისხის უმკაცრეს კონტროლს  
და განსაზღვრავს:

პროდუქციის სისუფთავეს 99,65%
ეთერზეთების მაღალ შემცველობას
ბაქტერიოლოგიურ კონტროლს 

სწორედ ეს მახასიათებლები განაპირობებს CAPTAIN'S - ის სანელებლების უნიკალურ გემოსა და 
არომატს და განასხვავებს მას სხვა ადგილობრივი თუ იმპორტირებული პროდუქციისაგან. 

შავი პილპილის მარცვალი 

10g

5201535030233

24ც ყუთში

შავი პილპილის მარცვალი

ცელოფნის შეფუთვა

20g

5201535030226

24ც ყუთში

შავი პილპილის მარცვალი

ცელოფნის შეფუთვა

50g

5201535030219

24ც ყუთში

შავი პილპილის მარცვალი

ცელოფნის შეფუთვა

30g

5201535010204

12ც ყუთში

შავი პილპილის მარცვალი

სუნელ - სანელებლები

პლასტმასის შეფუთვა



შავი პილპილი დაფქული 

შავი პილპილი ერთ - ერთი ყველაზე გავრცელებული სანელებელია მსოფლიო კულინარიაში.   
მისი პიკანტური გემო უხდება თითქმის ყველა სახის კერძს. გამოიყენება ხორცეულის, თევზეულის, 
ცომეულის, სალათებისა და სხვა მრავალი კერძის შესაკაზმად. 

CAPTAIN'S - ის  მიერ იმპორტირებული ნედლეული მოწმდება ხარისხის უზრუნველყოფის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის ASTA (AMERICAN SPICE TRADE ASSOCIATION) - ს მიერ, რომელიც 
გულისხმობს მსოფლიოს მასშტაბით წარმოებული ნედლეულის ხარისხის უმკაცრეს კონტროლს  
და განსაზღვრავს:   
პროდუქციის სისუფთავეს 99,65% 
ეთერზეთების მაღალ შემცველობას 
ბაქტერიოლოგიურ კონტროლს 

სწორედ ეს მახასიათებლები განაპირობებს CAPTAIN'S - ის სანელებლების უნიკალურ გემოსა და 
არომატს და განასხვავებს მას სხვა ადგილობრივი თუ იმპორტირებული პროდუქციისაგან. 

შავი პილპილი დაფქული 

30g

5201535010136

12ც ყუთში

შავი პილპილი დაფქული34g

5201535050118

12ც ყუთში

შავი პილპილი დაფქული

შუშის შეფუთვა 

10g

5201535030165

24ც ყუთში

შავი პილპილი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

20g

5201535030141

24ც ყუთში

შავი პილპილი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

50g

5201535030127

24ც ყუთში

შავი პილპილი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

სუნელ - სანელებლები

პლასტმასის შეფუთვა



თეთრი პილპილი დაფქული

თეთრი პილპილი დაფქული

თეთრი პილპილი მიიღება პილპილის ბოლომდე დამწიფებული და კანგაცლილი ნაყოფისაგან.  
ახასიათებს მკვეთრი გემო და ნაზი არომატი. ხშირად გამოიყენება ღია ფერის კერძებში. ეხამება 
ასევე მოხარშულ ან ჩაშუშულ ხორცეულს, წვნიანებს, ბოსტნეულისა და ხორცის ღვეზელებს.

CAPTAIN'S - ის  მიერ იმპორტირებული ნედლეული მოწმდება ხარისხის უზრუნველყოფის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის ASTA (AMERICAN SPICE TRADE ASSOCIATION) - ს მიერ, რომელიც 
გულისხმობს მსოფლიოს მასშტაბით წარმოებული ნედლეულის ხარისხის უმკაცრეს კონტროლს        
და განსაზღვრავს:   
პროდუქციის სისუფთავეს 99,65%
ეთერზეთების მაღალ შემცველობას
ბაქტერიოლოგიურ კონტროლს 

სწორედ ეს მახასიათებლები განაპირობებს CAPTAIN'S - ის სანელებლების უნიკალურ გემოსა და 
არომატს და განასხვავებს მას სხვა ადგილობრივი თუ იმპორტირებული პროდუქციისაგან. 

34g

5201535050316

12ც ყუთში

თეთრი პილპილი დაფქული

შუშის შეფუთვა 

სუნელ - სანელებლები



ვარდისფერი პილპილის მარცვალი 

 ვარდისფერი პილპილის მარცვალი 

ვარდისფერი პილპილი ისევე, როგორც თეთრი და მწვანე, შავი პილპილის კულტივირებულ ჯიშს 
წარმოადგენს. პილპილის ეს სახეობა გამოირჩევა მოტკბო გემოთი და მსუბუქად პიკანტური 
არომატით. 
შესანიშნავად ეხამება ზღვის პროდუქტებს, სოუსებსა და ომლეტებს. 

CAPTAIN'S - ის  მიერ იმპორტირებული ნედლეული მოწმდება ხარისხის უზრუნველყოფის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის ASTA (AMERICAN SPICE TRADE ASSOCIATION) - ს მიერ, რომელიც 
გულისხმობს მსოფლიოს მასშტაბით წარმოებული ნედლეულის ხარისხის უმკაცრეს კონტროლს        
და განაპირობებს:   
პროდუქციის სისუფთავეს 99,65%
ეთერზეთების მაღალ შემცველობას
ბაქტერიოლოგიურ კონტროლს 

სწორედ ეს მახასიათებლები განაპირობებს CAPTAIN'S - ის სანელებლების უნიკალურ გემოსა და 
არომატს და განასხვავებს მას სხვა ადგილობრივი თუ იმპორტირებული პროდუქციისაგან. 

18g

5201535050248

12ც ყუთში

ვარდისფერი პილპილის მარცვალი

შუშის შეფუთვა 

სუნელ - სანელებლები



ბაჰარი   

ბაჰარს, სურნელოვან პილპილს რამოდენიმე სახელწოდება აქვს. მას იამაიკურს ან 

ბრიტანულსაც უწოდებენ. უნივერსალური სუნელი მუსკატის კაკალთან, დარიჩინთან და შავ 

პილპილთან ასოცირდება. აქვს მუქი ფერის მოყავისფრო - მოწითალო მარცვლები და 

სასიამოვნო არომატი. გამომშრალი სურნელოვანი პილპილი კერძებში მთელი ან დაფქული 

სახით გამოიყენება.

იდეალურად ეხამება ხორციან კერძებს, მოხარშულ თევზეულს, მარინადებსა და სუპებს. 

მისი გამოყენება შესაძლებელია ასევე ტკბილეულშიც.

ბაჰარი

10g

5201535031025

24ც ყუთში

ბაჰარი მარცვალი

ცელოფნის შეფუთვა 

33g

12ც ყუთში

ბაჰარი დაფქული

შუშის შეფუთვა 

5201535050910

სუნელ - სანელებლები

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight



35g

5201535050453

6ც ყუთში

პაპრიკა შებოლილი 

შუშის შეფუთვა

წითელი წიწაკები 

33g

5201535050415

12ც ყუთში

პაპრიკა 

შუშის შეფუთვა

30g

5201535050477

6ც ყუთში

წითელი წიწაკა დაღერღილი

შუშის შეფუთვა

წითელი წიწაკა დაღერღილი  

წითელი წიწაკის გამოშრობისა და მსხვილად დაფქვის შედეგად მიღებული საკაზმია. 
წიწაკა კი ქართული კულინარიის განუყოფელი და შეუცვლელი ინგრედიენტია. მის გარეშე თითქმის 
არცერთი კერძი და საკმაზთა ნაზავი არ მზადდება. 
ქართულ კერძებში  წიწაკა ფართოდ გამოიყენება დაღერღილი სახით მკვეთრი გემოსა და არომატის 
მისაცემად. 
ტრადიციულად ამატებენ ნებისმიერ ხორციან კერძს. შესანიშნავად ეხამება ლობიოს კერძებს, 
გრილზე შემწვარ ხორცეულსა და ბოსტნეულს. 

პაპრიკა

პაპრიკა წითელი წიწაკის გამოშრობისა და დაფქვის შედეგად მიღებულია სანელებელია, თუმცა მისი 

გემო ჩილისთან შედარებით მეტად მოტკბო და ნაკლებად ცხარეა. ახასიათებს მდიდარი არომატი და 

ჰარმონიულად ერწყმის სხვა სანელებლებს. 

უხდება ხორცეულს, ქათამს, კარტოფილს, წვნიანებს, მოშუშულ ბოსტნეულსა და ბურღულეულს. 

პაპრიკა შებოლილი

შებოლილი პაპრიკა დამზადებულია გამომშრალი და შებოლილი წითელი წიწაკისაგან.  იდეალურად 

ეხამება ბოსტნეულს, კარტოფილს, გრილზე შემწვარ ხორცეულსა და კვერხის ომლეტებს. 

სუნელ - სანელებლები



წითელი წიწაკები 

33g

5201535050446

12ც ყუთში

წიწაკა კაიენი

შუშის შეფუთვა

პულ ბიბერი  

პულ ბიბერი წითელი ცხარე წიწაკის გამოშრობის შედეგად მიღებული სანელებელია. სხვა ცხარე 

წიწაკებისგან განსხვავდება იმით, რომ გამოცლილი აქვს თესლი, რაც ზოგადად განაპირობებს 

წიწაკის სიცხარეს. ახასიათბს მოტკბო - მომწარო, პიკანტური გემო და გამორჩეულად მდიდარი 

არომატი. 

ჩილი 

ჩილი ცხარე წიწაკის გამოშრობისა და დაფქვის შედეგად მიღებული სანელებელია. ცხარე წიწაკა კი 
ქართული კულინარიის განუყოფელი და შეუცვლელი ინგრედიენტია.

ტრადიციულად ამატებენ ნებისმიერ ხორციან კერძს. შესანიშნავად ეხამება ლობიოს, წვნიანებსა და 
ბოსტნეულის სალათებს.

კაიენი  

წიწაკა კაიენი ჩილის ერთ - ერთი სახეობაა. 

ხასიათდება მდიდარი არომატითა და ცხარე გემოთი, თუმცა მისი სიცხარე თავდაპირველად 

შესამჩნევი არ არის. 

ტრადიციულად ამატებენ ნებისმიერ ხორციან კერძს. შესანიშნავად ეხამება ლობიოს, წვნიანებსა და 

ბოსტნეულის სალათებს. 

32g

5201535052549

6ც ყუთში

პულ ბიბერი 

შუშის შეფუთვა

26g

5201535050439

12ც ყუთში

ჩილი 

შუშის შეფუთვა

სუნელ - სანელებლები



წითელი წიწაკები

50g

5201535030424

24ც ყუთში

პაპრიკა

ცელოფნია შეფუთვა 

50g

5201535032800

12ც ყუთში

წითელი წიწაკა დაღერღილი

ცელოფნია შეფუთვა 

პაპრიკა   

პაპრიკა წითელი წიწაკის გამოშრობისა და დაფქვის შედეგად მიღებულია სანელებელია, თუმცა მისი 

გემო ჩილისთან შედარებით მეტად მოტკბო და ნაკლებად ცხარეა. ახასიათებს მდიდარი არომატი და 

ჰარმონიულად ერწყმის სხვა სანელებლებს. 

უხდება ხორცეულს, ქათამს, კარტოფილს, წვნიანებს, მოშუშულ ბოსტნეულსა და ბურღულეულს. 

წითელი წიწაკა დაღერღილი  

წითელი წიწაკის გამოშრობისა და მსხვილად დაფქვის შედეგად მიღებული საკაზმია. 

წიწაკა კი ქართული კულინარიის განუყოფელი და შეუცვლელი ინგრედიენტია. მის გარეშე თითქმის 

არცერთი კერძი და საკმაზთა ნაზავი არ მზადდება. 

ქართულ კერძებში  წიწაკა ფართოდ გამოიყენება დაღერღილი სახით მკვეთრი გემოსა და არომატის 

მისაცემად. 

ტრადიციულად ამატებენ ნებისმიერ ხორციან კერძს. შესანიშნავად ეხამება ლობიოს კერძებს, 

გრილზე შემწვარ ხორცეულსა და ბოსტნეულს.

სუნელ - სანელებლები



დარიჩინის ჩხირები 

50g

5201535030615

12ც ყუთში

დარიჩინის ჩხირები 

ცელოფნის შეფუთვა

10g

5201535030622

24ც ყუთში

დარიჩინის ჩხირები 

ცელოფნის შეფუთვა

დარიჩინის ჩხირები

დარიჩინი ბევრი დიასახლისის საყვარელი სანელებელია. ხასიათდება სასიამოვნო, თბილი 
არომატითა და მოტკბო გემოთი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება საკონდიტრო 
წარმოებაში კექსების, ნამცხვრების, ორცხობილებისა და სააღდგომო პასკის 
არომატიზებისათვის. შესანიშნავად ეხმაება საცივსა და სხვადასხვა ხორციან კერძებს. 

სუნელ - სანელებლები



დარიჩინი დაფქული

დარიჩინი ბევრი დიასახლისის საყვარელი სანელებელია. ხასიათდება სასიამოვნო, თბილი 
არომატითა და მოტკბო გემოთი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება საკონდიტრო 
წარმოებაში კექსების, ნამცხვრების, ორცხობილებისა და სააღდგომო პასკის 
არომატიზებისათვის. შესანიშნავად ეხმაება საცივსა და სხვადასხვა ხორციან კერძებს. 

დარიჩინი დაფქული 

10g

5201535030523

24ც ყუთში

დარიჩინი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

20g

5201535030547

24ც ყუთში

დარიჩინი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

50g

5201535030561

24ც ყუთში

დარიჩინი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

30g

5201535050514

12ც ყუთში

დარიჩინი დაფქული

შუშის შეფუთვა

25g

5201535010532

12ც ყუთში

დარიჩინი დაფქული

პლასტმასის შეფუთვა 

სუნელ - სანელებლები



მუსკატის კაკალი დაფქული

მუსკატის კაკალი იგივე ჯავზი, მარადმწვანე ტროპიკული მცენარეა. მისი განსაკუთრებული 

არომატის გამო მუსკატი ფართოდ გამოიყენება საკონდიტრო წარმოებაში კექსების, 

ნამცხვრების, ორცხობილებისა და სააღდგომო პასკის არომატიზებისათვის. 

ამასთან იდეალურად ეხამება ისპანახისა და კარტოფილის პიურეს. განსაკუთრებით უხდება 

ნაღებიან ან რძიან სოუსებს. 

მუსკატის კაკალი დაფქული 

25g

5201535011409

12ც ყუთში

მუსკატის კაკალი დაფქული

პლასტმასის შეფუთვა

10g

5201535031407

24ც ყუთში

მუსკატის კაკალი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

სუნელ - სანელებლები



მიხაკი 

მიხაკი მარადმწვანე ტროპიკული მცენარეა. სანელებლად გამოიყენება მისი ყვავილების 

კვირტები, რომლებსაც აყვავებამდე კრეფენ და აშრობენ. 

მიხაკი ფართოდ გამოიყენება საკონდიტრო წარმოებაში კექსების, ნამცხვრების, 

ორცხობილებისა და სააღდგომო პასკის არომატიზებისათვის. ამასთან შესანიშნავად უხდება 

საცივს, ღუმელში შემწვარ ხორცსა და თევზის მარინადებს. 

მიხაკი

10g

5201535030707

24ც ყუთში

მიხაკი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

10g

5201535030806

24ც ყუთში

მიხაკი მთელი 

ცელოფნის შეფუთვა

20g

5201535010808

12ც ყუთში

მიხაკი მთელი 

პლასტმასის შეფუთვა

სუნელ - სანელებლები

Administrator
Highlight



კარდამონი დაფქული  

კარდამონი ერთ - ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სანელებელია, რომელსაც ახასიათებს 

ტკბილი და ამავდროულად მსუბუქად პიკანტური გემო. 

ძირითადად გამოიყენება საკონდიტრო წარმოებაში კექსების, ნამცხვრების, 

ორცხობილებისა და სააღდგომო პასკის არომატიზებისათვის. 

ამატებენ ყავასა და ვანილის ნაყინში. 

კარდამონი დაფქული

5g

5201535032701

24ც ყუთში

კარდამონი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა 

სუნელ - სანელებლები



ჯანჯაფილი დაფქული

20g

5201535032220

24ც ყუთში

ჯანჯაფილი დაფქული 

ცელოფნის შეფუთვა 

ჯანჯაფილი დაფქული   

ხასიათდება სასიამოვნო არომატითა და პიკანტური გემოთი, რომელიც უხდება როგორც 

ტკბილ, ისე ცხარე კერძებს.

შესანიშნავად ეხამება ღორის ხორცს, კატლეტებსა და შემწვარ ქათამს.
არაჩვეულებრივია კექსებსა და ორცხობილებში. გამოიყენბა ასევე ჩაის დანამატად.

სუნელ - სანელებლები

Administrator
Highlight



ხმელი ქინძი & უცხო სუნელი 

ხმელი ქინძი და უცხო სუნელი ქართული სამზარეულოს უმნიშვნელოვანესი სუნელ - 

სანელებლებია, რომელიც ხორცისა და ბოსტნეულისაგან მომზადებული კერძების დიდ 

უმრავლესობას ეხამება.

ხმელი ქინძი & 
უცხო სუნელი

20g

5201535032213

12ც ყუთში

უცხო სუნელი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

20g

5201535032206

24ც ყუთში

ხმელი ქინძი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

სუნელ - სანელებლები

Administrator
Highlight



კარი

კარი სხვადასხვა სუნელის სპეციფიურ ნაზავს წარმოადგენს. მისი მთავარი ინგრედიენტი 

არის  კურკუმა და სწორედ ეს ანიჭებს ყვითელ ფერს. 

კარის სუნელს მოტკბო მომწარო არომატი და დამახასიათებელი სურნელი აქვს. ეს არის 

უნივერსალური სანელებელი და მისი დამატება ნებისმიერ კულინარიულ რეცეპტშია 

შესაძლებელი. 

განსაკუთრებით  უხდება ბრინჯის, ქათმისა და ღორის ხორცის კერძებს.

კარი 

40g

5201535012505

12ც ყუთში

კარი

პლასტმასის შეფუთვა

20g

5201535032534

24ც ყუთში

კარი

ცელოფნის შეფუთვა

სუნელ - სანელებლები



 კურკუმა დაფქული 

ინდური კარისა და მდოგვის მთავარი შემადგენელი კომპონენტია.
გამოირჩევა მუქი ყვითელი ფერითა და ნაზი არომატით, რომელიც შესანიშნავად ეხამება ქათმის 
ხორცს, თევზეულს, ბოსტნეულს, სხვადასხვა სოუსებსა და წვნიანებს.

გამოიყენება ასევე კერძებისათვის ფერის მისანიჭებლად. 

კურკუმა დაფქული

33g

5201535052525

12ც ყუთში

კურკუმა დაფქული 

შუშის შეფუთვა 

სუნელ - სანელებლები



კვლიავი დაფქული   

კვლიავი ერთ - ერთი ყველაზე გავრცელებული სანელებელია აღმოსავლურ 

სამზარეულოში, რომელიც გამორჩეულ არომატს მატებს ბოსტნეულის კერძებს, ბრინჯს, 

ფრინველისა და ცხვრის ხორცს. 

კვლიავი დაფქული

10g

5201535031117

24ც ყუთში

კვლიავი დაფქული

ცელოფნის შეფუთვა

25g

5201535011119

12ც ყუთში

კვლიავი დაფქული

პლასტმასის შეფუთვა

25g

5201535051115

12ც ყუთში

კვლიავი დაფქული

შუშის შეფუთვა

სუნელ - სანელებლები



ხახვი & ნიორი

ნიორი  

ნიორი უძველესი დროიდან გამოიყენება და ყველა ქვეყნის კულინარიის შემადგენელი 

ინგრედიენტია. CAPTAIN'S -  ის გამომშრალი ნიორი გამოირჩევა მდიდარი არომატით და 

გამოიყენება ცოცხალი ნივრის ნაცვლად. 

უხდება როგორც ცხელ, ისე ცივ კერძებს: თევზეულს, ბოსტნეულს, წვნიანებსა და სალათებს.

ხახვი

არაერთი კერძის მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია.

ხახვის გამომშრალი ფანტელები შესანიშნავად ერწყმის სხვა სანელებლებს და ანიჭებს 

კერძებს განუმეორებელ გემოსა და მდიდარ არომატს.

22g

5201535053119

12ც ყუთში

ხახვი

შუშის შეფუთვა

45g

5201535053010

12ც ყუთში

ნიორი

შუშის შეფუთვა

10g

5201535033036

24ც ყუთში

ნიორი

ცელოფნის შეფუთვა

სუნელ - სანელებლები



საფქვავიანი 
სანელებლები



ორმაგი საფქვავი მექანიზმით, 
რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ სანელებლების დაფქვა 

თქვენთვის სასურველ ზომაზე, წმინდად ან ფანტელებად. 

ინოვაციური შეფუთვა

საფქვავიანი სანელებლები      

შავი პილპილი    

შავი პილპილი ერთ - ერთი ყველაზე გავრცელებული სანელებელია მსოფლიო კულინარიაში.  მისი 

პიკანტური გემო უხდება თითქმის ყველა სახის კერძს. 

პილპილის მარცვალი იდეალურად ეხამება მოხარშულ ან ჩაშუშულ ხორცეულს, თევზის მარინადებს, 

სუპებსა და სოუსებს. აღსანიშნავია, რომ დაფქულთან შედარებით პილპილის მარცვალი მეტად 

ინარჩუნებს კუთვნილ არომატსა და გემოს.

პილპილის მიქსი   

პილპილის მიქსი წარმოადგენს უმაღლესი ხარისხის პილპილის ოთხი ნაირსახეობის ნაზავს. 

შემადგენლობა: შავი პილპილი, თეთრი პილპილი, მწვანე პილპილი, ვარდისფერი პილპილი.  

34g

5201535050187

12ც ყუთში

შავი პილპილი 

შუშის შეფუთვა 

32g

5201535050132

12ც ყუთში

პილპილის მიქსი 

შუშის შეფუთვა 

საფქვავიანი სანელებლები



ორმაგი საფქვავი მექანიზმით, 
რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ სანელებლების დაფქვა 

თქვენთვის სასურველ ზომაზე, წმინდად ან ფანტელებად. 

ინოვაციური შეფუთვა

საფქვავიანი სანელებლები      

26g

5201535050194

12ც ყუთში

არომატული პილპილის მიქსი 

შუშის შეფუთვა 

33g

5201535050255

12ც ყუთში

ცხარე პილპილის მიქსი  

შუშის შეფუთვა 

არომატული პილპილის მიქსი    

არომატული პილპილის მიქსი წარმოადგენს უმაღლესი ხარისხის პილპილის ოთხი ნაირსახეობის, 
ბაჰარისა და ქინძის ნაზავს. 

შემადგენლობა: შავი პილპილი, თეთრი პილპილი, ვარდისფერი, პილპილი, მწვანე პილპილი, 
ბაჰარი, ქინძი. 

ცხარე პილპილის მიქსი 

ცხარე პილპილის მიქსი არის 100% ნატურალური პროდუქტი, რომელიც წარმოადგენს რჩეული 
პილპილებისა და ცხარე წიწაკის ნაზავს რაც საუკეთესო შეთავაზებაა ცხარე კერძების 
მოყვარულთათვის. 

შემადგენლობა: შავი პილპილი, თეთრი პილპილი, ვარდისფერი, პილპილი, მწვანე პილპილი, ცხარე 
წიწაკა. 

საფქვავიანი სანელებლები



პრემიუმ 
სანელებლები



პრემიუმ სანელებლები

პილპილი ლიმონით  

პილპილისა და ლიმონის იდეალური კომბინაციაა, რომელიც შესანიშნავ არომატს სძენს ხორცეულს, 
თევზეულს, სალათებსა და ბოსტნეულს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ გემოვნებისამებრ, როგორც კერძის  
მომზადების პროცესში, ასევე მზა კერძებზე.

შემადგენლობა: პილპილი 25%, ნიორი, ჩილი, მდოგვის თესლი, ლიმონმჟავა, მარილი, ლიმონის 
არომატი, გახეხილი ლიმონი 0 5%. 

ცხარე წიწაკების ნაზავი 

პილპილის ოთხი ნაირსახეობის არომატისა და ცხარე წიწაკის უნიკალური შეხამებაა, რომელიც 
შექმნილია განსაკუთრებით ცხარე კერძების მოყვარულთათვის. შეგიძლიათ გამოიყენოთ 
გემოვნებისამებრ, როგორც კერძის მომზადების პროცესში, ასევე მზა კერძებზე.

შემადგენლობა: შავი პილპილი, ვარდისფერი პილპილი, მწვანე პილპილი, თეთრი პილპილი, ცხარე 
წიწაკა.

პილპილი ნივრით 

პილპილისა და ნივრის იდეალური კომბინაციაა, რომელიც ანიჭებს კერძებს ძლიერ გემოსა და 
დამახასიათებელ მდიდარ არომატს. შეგიძლიათ გამოიყენოთ გემოვნებისამებრ, როგორც კერძის 
მომზადების პროცესში, ასევე მზა კერძებზე.

შემადგენლობა: ნიორი 28%, პილპილი 22%, ხახვი, პაპრიკა, პრასი, კურკუმა, როზმარინი, ჩილი, მარილი.  

45g

5201535050163

12ც ყუთში

პილპილი ლიმონით 

შუშის შეფუთვა

40g

5201535050156

12ც ყუთში

ცხარე წიწაკების ნაზავი 

შუშის შეფუთვა

45g

5201535050170

12ც ყუთში

პილპილი ნივრით 

შუშის შეფუთვა

პრემიუმ სანელებლები



მიქსები



მიქსები

მიქსი ქათმის ხორცისათვის

უმაღლესი ხარისხის სანელებლებისა და არომატული მცენარეების იდეალური კომბინაციაა, 
რომელიც გამორჩეულ არომატს სძენს როგორც, ქათმისა და ინდაურის, ასევე სხვა ფრინველის 
ხორცით მომზადებულ კერძებს.

შემადგენლობა: შავი პილპილი, წითელი წიწაკა, ხახვი, შაქარი, მდოგვის თესლი, ორეგანო, მარილი.

მიქსი ღორის ხორცისათვის

უმაღლესი ხარისხის სანელებლებისა და არომატული მცენარეების იდეალური კომბინაციაა, 
რომელიც გამორჩეულ არომატსა და გემოს სძენს ღორის ხორცით მომზადებულ ნებისმიერი სახის 
კერძს. 

შემადგენლობა: ხახვი, ნიორი, ოხრახუში, როზმარინი, ბაზილიკი, ხმელთაშუა ზღვის არომატული 
მწვანილები, მარილი.

მიქსი ბარბიქიუსათვის 

უმაღლესი ხარისხის სანელებლებისა და არომატული მცენარეების იდეალური კომბინაციაა, 
რომელიც გამორჩეულ არომატსა და მდიდარ გემოს სძენს ბარბიქიუს. 

შემადგენლობა: ხახვი, ნიორი, ოხრახუში, როზმარინი, ბაზილიკი, ხმელთაშუა ზღვის არომატული 
მწვანილები, მარილი.

50g

5201535235003

12ც ყუთში

მიქსი ქათმის ხორცისათვის

ცელოფნის შეფუთვა

50g

5201535236000

12ც ყუთში

მიქსი ღორის ხორცისათვის

ცელოფნის შეფუთვა

100g

5201535235102

12ც ყუთში

მიქსი ბარბიქიუსათვის

ცელოფნის შეფუთვა

მიქსები



მიქსები

მიქსი ცხვრის  ხორცისათვის

უმაღლესი ხარისხის სანელებლებისა და არომატული მცენარეების იდეალური კომბინაციაა, 
რომელიც გამორჩეულ არომატს სძენს ნებისმიერი სახით მომზადებულ ცხვრის ხორცს. შეგიძლიათ 
გამოიყენოთ როგორც ღუმელში, ასევე ტაფაზე ან გრილზე მომზადებულ კერძებში.

შემადგენლობა: შავი პილპილი, პაპრიკა, ქინძი, მიხაკი, საფუარის ექსტრაქტი, ნიორი, ხორბლის 
ბოჭკოები, მარილი.

მიქსი შემწვარი თევზისათვის

უმაღლესი ხარისხის სანელებლებისა და არომატული მცენარეების იდეალური კომბინაციაა, 
რომელიც გამორჩეულ არომატსა და გემოს სძენს შემწვარ თევზს და ამასთან არ უკარგავს ზღვის 
პროდუქტისათის დამახასიათებელ არომატს. 

შემადგელობა: შავი პილპილი, ნიორი, ხახვი, ხორბლის ბოჭკოები, ხმელთაშუა ზღვის არომატული 
მწვანილებისა და სანელებლების მიქსი, მარილი.

მიქსი პიცისათვის 

უმაღლესი ხარისხის სანელებლებისა და არომატული მცენარეების იდეალური კომბინაციაა, 
რომელიც გამორჩეულ გემოსა და არომატს სძენს პიცას. შეგიძლიათ გამოიყენოთ გემოვნებისამებრ, 
როგორც პიცის ცომში ან სოუსში, ასევე მზა პიცაზე მოსაყრელად.

შემადგენლობა: ორეგანო, ხახვი, შავი პილპილი, ბაზილიკი, ნიორი, სალბი, როზმარინი.

40g

5201535235317

24ც ყუთში

მიქსი ცხვრის ხორცისათვის

ცელოფნის შეფუთვა

25g

5201535235744

24ც ყუთში

მიქსი შემწვარი თევზისათვის

ცელოფნის შეფუთვა

12g

5201535236062

24ც ყუთში

მიქსი პიცისათვის

ცელოფნის შეფუთვა

მიქსები



არომატული 
მწვანილები 



დაფნა & ორეგანო 

დაფნის ფოთოლი

CAPTAIN'S - ის უმაღლესი ხარისხის დაფნის ფოთლი შესანიშნავად ეხამება ბულიონებს, 
ქათმის, თევზის, ხორცის კერძებს, მარინადებსა და კონსერვებს. 

უხდება მოშუშულ ბოსტნეულსა და ლობიოს.

ორეგანო 

ორეგანო  იგივე თავშავა, სანელებლის სახით გამოიყენება კულინარიაში.
ახასიათებს ნაზი და ამავდროულად მსუბუქად პიკანტური გემო. 

ორეგანო პიცის სოუსის აუცილებელი ინგრედიენტია. ამასთან ძალიან უხდება ნებისმიერი 
სახის ხორცეულს, სალათებს, პომიდვრის სოუსებსა და ბოსტნეულის კერძებს. 

50g

5201535330104

10ც ყუთში

ორეგანო 

ცელოფნის შეფუთვა

15g

5201535330609

10ც ყუთში

დაფნის ფოთოლი

ცელოფნის შეფუთვა

არომატული მწვანილები



ოხრახუში & ტარხუნა

ოხრახუში

ოხრახუში, როგორც ნედლი ისე გამომშრალი სახით, ფართოდ გამოიყენება კულინარიასა 
და საკონსერვო მრეწველობაში. 

გამოიყენება წვნიანების, სალათებისა და ხორციანი კერძების შესანელებლად. 

ტარხუნა 

ტარხუნა ფართოდ გამოიყენება კულინარიაში და მისი პიკანტური გემო, რომელიც 
განსაკუთრებით მჟავე პროდუქტებთან შეხამებაში იკვეთება, ამდიდრებს საკვებს. 

როგორც წესი უმატებენ წვნიანებს, სალათებს, სოუსებსა და ღვეზელებს. გამოიყენება ასევე 
სხვადასხვა კოქტეილების, ჩაის, წვენებისა და ალკოჰოლური სასმელების 
არომატიზებისათვის. 

10g

5201535311905

12ც ყუთში

ტარხუნა

პლასტმასის შეფუთვა

10g

5201535311707 

12ც ყუთში

ოხრახუში

პლასტმასის შეფუთვა

არომატული მწვანილები

Administrator
Highlight



როზმარინი & ბაზილიკი

როზმარინი

როზმარინი მარადმწვანე მცენარეა, რომელიც ფართოდ გამოიყენება კულინარიაში. 

სანელებლის სახით იყენებენ მის ფოთლებს, როგორც მშრალ ისე ნედლ მდგომარეობაში. 

ხასიათდება პიკანტური და მსუბუქად ცხადე გემოთი, რომელიც შესანიშნავად ეხამება შემწვარ 

ხორცსა და თევზეულს.

ბაზილიკი 

ბაზილიკს საქართველოში რეჰანს ან შაშკვლავს უწოდებენ. 
ბაზილიკი ნაზი არომატით ხასიათდება და  შეუცვლელი ინგრედიენტია არა მხოლოდ 
პროფესიონალთა, არამედ მოყვარულთა სამზარეულოშიც. 
მის გარეშე წარმოუდგენელია ნამდვილი იტალიური პიცა, სხვადასხვა სოუსი და ყველასათვის 
საყვარელი სალათი  კაპრეზე.
ამასთან შესნიშნავად ეხამება ხორცეულს, პომიდვრიან კერძებს, მაკარონს, ომლეტებს, ხილისა და 
ბოსტნეულის სალათებს. 

30g

5201535311202

12ც ყუთში

ბაზილიკი

პლასტმასის შეფუთვა

25g

5201535311400

12ც ყუთში

როზმარინი

პლასტმასის შეფუთვა

არომატული მწვანილები



პიტნა

პიტნა

პიტნა სურნელოვანი მრავალწლოვანი  მცენარეა, რომელიც უძველესი დროიდან 
გამოიყენება კულინარიაში. 

გამოშრობის შემდეგ, სავსებით ინარჩუნებს სასიამოვნო არომატს და  განსაკუთრებით 
უხდება ჩაშუშულ ხის სოკოს, მაწვნის სუპსა და სხვადასხვა ხორციან კერძებს. 

პიტნისაგან ამზადებენ ჩაის, რომელსაც დამამშვიდებელი ეფექტი აქვს 

15g

5201535311103

12ც ყუთში

პიტნა

პლასტმასის შეფუთვა

არომატული მწვანილები



საკონდიტრო 
დანამატები



ვანილის არომატი

ვანილის არომატი 

ვანილის არომატი არის ხელოვნურად წარმოებული ვანილი, რომელიც გამოირჩევა 

უნიკალური საგემოვნო თვისებებითა და არომატით.

კაპტანის ინოვაციური შეფუთვა კაფსულებში საშუალებას გაძლევთ სწორად 

განსაზღვროთ საჭირო დოზა.

12,6g

5201535020135

1ც ყუთში

ვანილის არომატი 

პლასტმასის შეფუთვა 

42ც X 0,3g 

1,5g

5201535021002

24ც ყუთში

ვანილის არომატი 

ცელოფნის შეფუთვა 

5ც X 0,3g

საკონდიტრო დანამატები

Administrator
Highlight



ვანილი სხვადასხვა არომატით  

ვანილი შაქრით

ვანილის მდიდარი არომატისა და შაქრის  იდეალური კომბინაციაა.

გამოიყენება კლასიკური ვანილის მსგავსად და შესანიშნავ არომატს მატებს ტკბილეულს, ნაყინებს, 
კრემებს, მუსებსა და კექსებს. 

ვანილი შაქრითა და დარიჩინით 

ვანილის მდიდარი არომატისა და ახლად დაფქული დარიჩინის იდეალური კომბინაციაა.

გამოიყენება კლასიკური ვანილის მსგავსად და შესანიშნავ არომატს მატებს კრემებს, პუდინგებს, 

მუსებს, ორცხობილებსა და ყველანაირი სახის საკონდიტრო ნაწარმს. 

ვანილი საუკუნოვანი ისტორიის მქონე სანელებელია, რომელიც ხასიათდება უნიკალური საგემოვნო 
თვისებებითა და სურნელით. 

CAPTAIN'S - ის ვანილები ინოვაციური კონცეფციით, ყველაზე კლასიკურ რეცეპტსაც კი გარდაქმნის 

უნიკალურ  კულინარიულ დღესასწაულად. 

10g

5201535034040

40ც ყუთში

ვანილი შაქრითა და დარიჩინით

ცელოფნის შეფუთვა

10g

5201535034019

40ც ყუთში

ვანილი შაქრით

ცელოფნის შეფუთვა

საკონდიტრო დანამატები



ვანილი შაქრითა და ლიმონით

ვანილის მდიდარი არომატისა და ლიმონის იდეალური კომბინაციაა, რომელიც გამოიყენება 

კლასიკური ვანილის მსგავასად და შესანიშნავ არომატს მატებს საკონდიტრო ნაწარმს. ასევე, 

შესანიშნავად ეხამება ბრინჯის პუდინგს,ლიმონის ტორტს, ნაყინსა და სხვადასხვა დესერტებს.

ვანილი შაქრითა და ფორთოხლით

ვანილის მდიდარი არომატისა და ფორთოხლის იდეალური კომბინაციაა, რომელიც გამოიყენება 

კლასიკური ვანილის მსგავასად და შესანიშნავ არომატს მატებს საკონდიტრო ნაწარმს. ასევე, 

შესანიშნავად ეხამება ბრინჯის პუდინგს, ნაყინსა და სხვადასხვა დესერტებს.

ვანილი სხვადასხვა არომატით  

ვანილი საუკუნოვანი ისტორიის მქონე სანელებელია, რომელიც ხასიათდება უნიკალური საგემოვნო 
თვისებებითა და სურნელით. 

CAPTAIN'S - ის ვანილები ინოვაციური კონცეფციით, ყველაზე კლასიკურ რეცეპტსაც კი გარდაქმნის 

უნიკალურ  კულინარიულ დღესასწაულად. 

10g

5201535034033

40ც ყუთში

ვანილი შაქრითა და ფორთოხლით

ცელოფნის შეფუთვა

10g

5201535034026

40ც ყუთში

ვანილი შაქრითა და ლიმონით

ცელოფნის შეფუთვა

საკონდიტრო დანამატები



საცხობი სოდა 

საცხობი სოდა

ფართოდ გამოიყენება საკონდიტრო წარმოებაში კექსების, ნამცხვრების, ორცხობილებისა 

და პურ - ფუნთუშეულის გამოსაცხობად. 

45g

5201535012321

12ც ყუთში

საცხობი სოდა 

პლასტმასის შეფუთვა

10g

5201535035108

40ც ყუთში

საცხობი სოდა 

ცელოფნის შეფუთვა

საკონდიტრო დანამატები



ლიმონმჟავა 

ლიმონმჟავა

გამოიყენება კულინარიაში როგორც კონსერვანტი პროდუქტების შესანახად და 

მჟავიანობის მისაცემად. 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლიმონის წვენის ნაცვლად, ხილისა და ბოსტნეულის 

დასაკონსერვებლად. 

45g

5201535011904

12ც ყუთში

ლიმონმჟავა

პლასტმასის შეფუთვა

10g

5201535035009

40ც ყუთში

ლიმონმჟავა

ცელოფნის შეფუთვა

საკონდიტრო დანამატები



კვერცხის 
საღებავები



კვერცხის საღებავი წითელი 

CAPTAIN'S - ის არატოქსიკური და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო საღებავი, ანიჭებს 
კვერცხებს სრულყოფილ წითელ ფერს. 
თითო პაკეტი უზრუნველყოფს 50 კვერცხის შეღებვას. 

პაკეტში მოთავსებულია:
ერთი წყვილი ხელთათმანი
დამატებითი სტიკერები
შაბლონები კვერცხის გასაფორმებლად

კვერცხის საღებავი 
წითელი

2g

5201535045206

12ც ყუთში

კვერცხის საღებავი წითელი 

ქაღალდის შეფუთვა

კვერცხის საღებავები
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