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Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 71%, 

walnuts - 15%, wheat �our - 14%

Weight:�135 g. ± 20%

Dimensions:�27 x 3.5 x 3.5 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)

Packaging Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

4860111590113 36 pcs 4,032 pcs 595 kgs.

4860111590250 50 pcs 5,600 pcs 805 kgs.

4860111590021 50 pcs 5,600 pcs 805 kgs.

ჩურჩხელა ნიგვზის: ნეტო: 135 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 71% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, წყალი - 35%), 
ნიგოზი - 15%, ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 14%. შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. დამზადების
თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, 
დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH WALNUTS: Net weight: 135 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 71% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), walnuts – 15%, wheat 
flour 1st grade – 14%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. Produced by: Nugbari LLC 
(400135046), 50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ: Нетто: 135 г. ± 20%;  Состав: Виноградный сок из Ркацители - 71% (концентрированный виноградный сок - 65%, вода - 35%), грецкие орехи - 15%, мука 
пшеничная (первого сорта) - 14%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата изготовления и срок годности рядом  со
штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, Тбилиси, Грузия; Место производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет, Кахетинский регион, Грузия.

შეიძლება შეიცავდეს თხილს კვალის სახით                  May contain traces of hazelnuts                Может содержать следы фундука 

კვებითი ღირებულება 100 გ.-ში / Nutri�onal value in 100 g. / Пищевая ценность в 100 г: 

Churchkhela with walnuts  
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4860111590557 72 pcs 8,064 pcs 575 kgs.

4860111590298 100 pcs 11,200 pcs 775 kgs.

4860111590298 100 pcs 11,200 pcs 775 kgs.

Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

Packaging

ჩურჩხელა ნიგვზის: ნეტო: 65 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 71% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, წყალი - 35%), 
ნიგოზი - 15%, ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 14%. შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. დამზადების
თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, 
დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH WALNUTS: Net weight: 65 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 71% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), walnuts – 15%, wheat 
flour 1st grade – 14%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. Produced by: Nugbari LLC 
(400135046), 50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ: Нетто: 65 г. ± 20%;  Состав: Виноградный сок из Ркацители - 71% (концентрированный виноградный сок - 65%, вода - 35%), грецкие орехи - 15%, мука 
пшеничная (первого сорта) - 14%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата изготовления и срок годности рядом  со
штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, Тбилиси, Грузия; Место производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет, Кахетинский регион, Грузия.

შეიძლება შეიცავდეს თხილს კვალის სახით                  May contain traces of hazelnuts                Может содержать следы фундука 

კვებითი ღირებულება 100 გ.-ში / Nutri�onal value in 100 g. / Пищевая ценность в 100 г: 

 

Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 71%, 

walnuts - 15%, wheat �our - 14%

Weight:�65 g. ± 20%

Dimensions:�13.5 x 3.5 x 3.5 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)

Churchkhela with walnuts / Mini 
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4860111590120 49 pcs 5,488 pcs 650 kgs.

4860111590267 50 pcs 5,600 pcs 665 kgs.

4860111590045 50 pcs 5,600 pcs 665 kgs.

Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

Packaging

ჩურჩხელა თხილის: ნეტო: 110 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 67% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, წყალი - 35%), 
თხილი - 20%, ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 13%. შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. დამზადების 
თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, 
დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH HAZELNUTS: Net weight: 110 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 67% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), hazelnuts – 20%, wheat 
flour 1st grade – 13%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. Produced by: Nugbari LLC (400135046), 
50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ФУНДУКОМ: Нетто: 110 г. ± 20%; Состав: Виноградный сок из Ркацители - 67% (концентрированный виноградный сок - 65%, вода - 35%), фундук - 20%, мука 
пшеничная (первого сорта) - 13%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата изготовления и срок годности рядом 
со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, Тбилиси, Грузия; Место производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет, Кахетинский регион, Грузия.

 

Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 67%, 

hazelnuts - 20%, wheat �our - 13%

Weight:�110 g. ± 20%

Dimensions:�27 x 3.5 x 3.5 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)

Churchkhela with hazelnuts 
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4860111590564 98 pcs 10,976 pcs 650 kgs.

4860111590304 100 pcs 11,200 pcs 665 kgs.

4860111590304 100 pcs 11,200 pcs 665 kgs.

Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

Packaging

ჩურჩხელა თხილის: ნეტო: 55 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 67% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, წყალი - 35%), 
თხილი - 20%, ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 13%. შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. დამზადების 
თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, 
დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH HAZELNUTS: Net weight: 55 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 67% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), hazelnuts – 20%, wheat 
flour 1st grade – 13%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. Produced by: Nugbari LLC (400135046), 
50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ФУНДУКОМ: Нетто: 55 г. ± 20%; Состав: Виноградный сок из Ркацители - 67% (концентрированный виноградный сок - 65%, вода - 35%), фундук - 20%, мука 
пшеничная (первого сорта) - 13%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата изготовления и срок годности рядом 
со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, Тбилиси, Грузия; Место производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет, Кахетинский регион, Грузия.

 

Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 67%, 

hazelnuts - 20%, wheat �our - 13%

Weight:�55 g. ± 20%

Dimensions:�13.5 x 3 x 3 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)

Churchkhela with hazelnuts / Mini 
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4860111590274 36 pcs 4,032 pcs 370 kgs.

4860111590229 50 pcs 5,600 pcs 495 kgs.

4860111590069 50 pcs 5,600 pcs 495 kgs.

Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

Packaging

ჩურჩხელა ორმაგი ნიგვზის: ნეტო: 80 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 50% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, 
წყალი - 35%), ნიგოზი - 42%, ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 8%.შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ 
სხივებს. დამზადების თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), 
ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH DOUBLE WALNUTS: Net weight: 80 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 50% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), walnuts – 42%, 
wheat flour 1st grade – 8%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. Produced by: 
Nugbari LLC (400135046), 50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ДВОЙНЫМ ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ: Нетто: 80 г. ± 20%;  Состав: Виноградный сок из Ркацители - 50% (концентрированный виноградный сок - 65%, 
вода - 35%), грецкие орехи - 42%, мука пшеничная (первого сорта) - 8%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей. Дата изготовления и срок годности рядом со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, Тбилиси, Грузия; Место 
производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет,  Кахетинский регион, Грузия.

 

Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 50%, 

walnuts - 42%, wheat �our - 8%

Weight:�80 g. ± 20%

Dimensions:�27 x 3.5 x 3.5 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)

Churchkhela with double walnuts
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4860111590571 72 pcs 8,064 pcs 370 kgs.

4860111590571 100 pcs 11,200 pcs 495 kgs.

4860111590571 100 pcs 11,200 pcs 495 kgs.

Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

Packaging

ჩურჩხელა ორმაგი ნიგვზის: ნეტო: 40 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 50% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, 
წყალი - 35%), ნიგოზი - 42%, ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 8%.შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ 
სხივებს. დამზადების თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), 
ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH DOUBLE WALNUTS: Net weight: 40 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 50% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), walnuts – 42%, 
wheat flour 1st grade – 8%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. Produced by: 
Nugbari LLC (400135046), 50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ДВОЙНЫМ ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ: Нетто: 40 г. ± 20%;  Состав: Виноградный сок из Ркацители - 50% (концентрированный виноградный сок - 65%, 
вода - 35%), грецкие орехи - 42%, мука пшеничная (первого сорта) - 8%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей. Дата изготовления и срок годности рядом со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, Тбилиси, Грузия; Место 
производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет,  Кахетинский регион, Грузия.

Churchkhela with double walnuts
Mini 

Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 50%, 

walnuts - 42%, wheat �our - 8%

Weight:�40 g. ± 20%

Dimensions:�13.5 x 3.5 x 3.5 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)
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Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

Packaging

4860111590588 25 pcs 2,800 pcs 550 kgs.

4860111590588 40 pcs 4,480 pcs 855 kgs.

4860111590588 40 pcs 4,480 pcs 855 kgs.

ჩურჩხელა ნიგვზის სრული ლებნით: ნეტო: 180 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 50% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, 
წყალი - 35%), ნიგოზი - 42%, ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 8%. შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ 
სხივებს. დამზადების თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, 
ცინცაძის ქუჩა N50, დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH WHOLE WALNUTS: Net weight: 180 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 50% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), walnuts – 42%, wheat 
flour 1st grade – 8%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. Produced by: Nugbari LLC (400135046),
50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ЦЕЛЬНЫМ ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ: Нетто: 180 г. ± 20%;  Состав: Виноградный сок из Ркацители - 50% (концентрированный виноградный сок - 65%, вода - 35%), 
грецкие орехи - 42%, мука пшеничная (первого сорта) - 8%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата 
изготовления и срок годности рядом со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, Тбилиси, Грузия; Место производства: Сакобо, 
Сигнагский муниципалитет, Кахетинский регион, Грузия.

Churchkhela with whole walnuts 

Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 50%, 

walnuts - 42%, wheat �our - 8%

Weight:��80 g. ± 20%

Dimensions:�27 x 4 x 4 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)

Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag
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4860111590595 50 pcs 5,600 pcs 550 kgs.

4860111590595 90 pcs 10,080 pcs 955 kgs.

4860111590595 90 pcs 10,080 pcs 955 kgs.

Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

Packaging

ჩურჩხელა ნიგვზის სრული ლებნით: ნეტო: 90 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 50% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, 
წყალი - 35%), ნიგოზი - 42%, ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 8%. შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ 
სხივებს. დამზადების თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, 
ცინცაძის ქუჩა N50, დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH WHOLE WALNUTS: Net weight: 90 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 50% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), walnuts – 42%, wheat 
flour 1st grade – 8%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. Produced by: Nugbari LLC (400135046),
50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ЦЕЛЬНЫМ ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ: Нетто: 90 г. ± 20%;  Состав: Виноградный сок из Ркацители - 50% (концентрированный виноградный сок - 65%, вода - 35%), 
грецкие орехи - 42%, мука пшеничная (первого сорта) - 8%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата 
изготовления и срок годности рядом со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, Тбилиси, Грузия; Место производства: Сакобо, 
Сигнагский муниципалитет, Кахетинский регион, Грузия.

Mini 

Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 50%, 

walnuts - 42%, wheat �our - 8%

Weight:����g. ± 20%

Dimensions:�13.5 x 4 x 4 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)

Churchkhela with whole walnuts
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4860111590601 25 pcs 2,800 pcs 550 kgs.

4860111590601 40 pcs 4,480 pcs 855 kgs.

4860111590601 40 pcs 4,480 pcs 855 kgs.

Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

Packaging

ნიგვზისა და ჩირის ჩურჩხელა: ნეტო: 180 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 56% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, წყალი - 35%), 
ნიგოზი - 15%, ქლიავის ჩირი-12% ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 11%, გარგრის ჩირი - 6%. შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. 
მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. დამზადების თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ 
(ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH WALNUTS AND DRIED FRUITS: Net weight: 180 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 56% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), walnuts – 15%, 
prunes - 12%,  wheat flour 1st grade – 11%, dried apricot – 6%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. 
Produced by: Nugbari LLC (400135046), 50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ И СУХОФРУКТАМИ: Нетто: 180 г. ± 20%;  Состав: Виноградный сок из Ркацители - 56% (концентрированный виноградный сок - 65%, 
вода - 35%), грецкие орехи - 15%, чернослив сушеный -12%, мука пшеничная (первого сорта) - 11%, курага - 6%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата изготовления и срок годности рядом со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, 
Тбилиси, Грузия; Место производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет,  Кахетинский регион, Грузия.

Churchkhela with walnuts and 
dried fruits 

Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 56%, 

walnuts - 15%, prunes - 12%, wheat �our - 

11%, dried apricot - 6%

Weight:��80 g. ± 20%

Dimensions:�27 x 4 x 4 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)
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4860111590618 50 pcs 5,600 pcs 550 kgs.

4860111590618 90 pcs 10,080 pcs 955 kgs.

4860111590618 90 pcs 10,080 pcs 955 kgs.

Barcode Quantity in 
a box

Quantity on one 
euro pallet

Weight of one 
euro pallet

vacuum bag + paper box

vacuum bag + polypropylene 
bag

vacuum bag

Packaging

ნიგვზისა და ჩირის ჩურჩხელა: ნეტო: 90 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 56% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, წყალი - 35%), 
ნიგოზი - 15%, ქლიავის ჩირი-12% ხორბლის  ფქვილი I ხარისხის - 11%, გარგრის ჩირი - 6%. შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C-დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. 
მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. დამზადების თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ 
(ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, დამზადების ადგილი: სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
CHURCHKHELA WITH WALNUTS AND DRIED FRUITS: Net weight: 90 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 56% (concentrated grape juice – 65%, water – 35%), walnuts – 15%, 
prunes - 12%,  wheat flour 1st grade – 11%, dried apricot – 6%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. 
Produced by: Nugbari LLC (400135046), 50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЧУРЧХЕЛА С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ И СУХОФРУКТАМИ: Нетто: 90 г. ± 20%;  Состав: Виноградный сок из Ркацители - 56% (концентрированный виноградный сок - 65%, 
вода - 35%), грецкие орехи - 15%, чернослив сушеный -12%, мука пшеничная (первого сорта) - 11%, курага - 6%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата изготовления и срок годности рядом со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, 
Тбилиси, Грузия; Место производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет,  Кахетинский регион, Грузия.

Churchkhela with walnuts and 
dried fruits / Mini 

Ingredients:�Rkatsiteli grape juice - 56%, 

walnuts - 15%, prunes - 12%, wheat �our - 

11%, dried apricot - 6%

Weight:��0 g. ± 20%

Dimensions:�13.5 x 4 x 4 cm 

Shelf life: 1 year (00C - 220C)
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Shelf life: 1 year (00C - 220C)

Quantity in a box: 150 pcs

Quantity on one euro pallet: 16,800 pcs

Weight of one euro pallet: 870 kgs.

Weight: 50 g. ± 20%

Packaging: vacuum bag / 

polypropylene bag

Dimensions: 15 x 7 cm

4
86

01
11

59
05

33

ნიგვზის ენერჯი ბარი: ნეტო: 50 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 
71% (ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, წყალი - 35%), ნიგოზი - 15%, ხორბლის ფქვილი I ხარისხის 
- 14%. შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C -დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ 
სხივებს. დამზადების თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. 
მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, დამზადების ადგილი: 
სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
WALNUT ENERGY BAR: Net weight: 50 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 71% (concentrated grape juice – 65%, 
water – 35%), walnuts – 15%, wheat flour 1st grade – 14%. Keep away from direct sunlight. Produc�on date and best 
before date near barcode. Produced by: Nugbari LLC (400135046), 50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: 
Sakobo, Signagi  municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЭНЕРДЖИ БАР С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ: Нетто: 50 г. ± 20%; Состав: Виноградный сок из Ркацители - 71% 
(концентрированный в иноградный сок - 65%, вода - 35%), грецкие орехи - 15%, мука пшеничная (первого 
сорта) - 14%. Содержит сульфиты. Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых солнечных 
лучей. Дата изготовления и срок годности рядом со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица 
Цинцадзе 50, Тбилиси, Грузия; Место производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет, Кахетинский регион, Грузия.

კვებითი ღირებულება 100 გ.-ში / Nutri�onal value in 100 g.
/ Пищевая ценность в 100 г: 
ენერგეტიკული ღირებულება / Energy value
Энергетическая ценность

ცხიმები / Fats / Жиры

მ.შ. ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები / Inc. Saturated fa�y acids /
в том числе насыщенные жирные кислоты

ნახშირწყლები / Carbohydrates / Углеводы
მ.შ. შაქრები / Inc. sugars / в том числе сахар
ცილები / Proteins / Белки

მარილი / Salt / Соль

1537.4 კჯ. / kJ. / кДж. 
367.2 კკალ. /  kcal. / ккал.  

9.2 გ. / g. / г.

2.8 გ. / g. / г.

64.3 გ. / g. / г.
49.9 გ. / g. / г.
6.8 გ. / g. / г.

0.05 გ. / g. / г.

შეიძლება შეიცავდეს თხილს კვალის სახით
May contain traces of hazelnuts
Может содержать следы фундука 
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კვებითი ღირებულება 100 გ.-ში / Nutri�onal value in 100 g.
/ Пищевая ценность в 100 г: 
ენერგეტიკული ღირებულება / Energy value

ცხიმები / Fats / Жиры

მ.შ. ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები / Inc. Saturated fa�y acids /
в том числе насыщенные жирные кислоты

მ.შ. შაქრები / Inc. sugars / в том числе сахар
ცილები / Proteins / Белки

მარილი / Salt / Соль

1699.0 კჯ. / kJ. / кДж. 
405.8 კკალ. /  kcal. / ккал.  

16.6 გ. / g. / г.

3.7 გ. / g. / г.

57.1 გ. / g. / г.
50.6 გ. / g. / г.
7.0 გ. / g. / г.
0.05 გ. / g. / г.

შეიძლება შეიცავდეს ნიგოზს კვალის სახით
May contain traces of walnuts
Может содержать следы грецкого ореха 

თხილის ენერჯი ბარი: ნეტო: 50 გ. ± 20%; ინგრედიენტები: რქაწითელის ჯიშის ყურძნის ბადაგი - 67%
(ყურძნის კონცენტრირებული წვენი - 65%, წყალი - 35%), თხილი - 20%, ხორბლის ფქვილი I ხარისხის - 13%. 
შეიცავს სულფიტებს. შეინახეთ 0°C -დან 22°C-მდე ტემპერატურაზე. მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. 
დამზადების თარიღი და უმჯობესია გამოყენებულ იქნეს ... მდე თარიღი იხილეთ შტრიხ-კოდთან. 
მწარმოებელი: შპს „ნუგბარი“ (ს/კ: 400135046), ქ. თბილისი, ცინცაძის ქუჩა N50, დამზადების ადგილი: 
სოფელი საქობო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, კახეთის მხარე, საქართველო.
HAZELNUT ENERGY BAR: Net weight: 50 g. ± 20%; Ingredients: Rkatsiteli grape juice – 67% (concentrated grape juice – 
65%, water – 35%), hazelnuts – 20%, wheat flour 1st grade – 13%. Contains sulfites. Keep at 0°C - 22°C. Keep away from 
direct sunlight. Produc�on date and best before date near barcode. Produced by: Nugbari LLC (400135046), 50 Tsintsadze
Street, Tbilisi, Georgia. Produc�on place: Sakobo, Signagi municipality, Kakhe� region, Georgia.
ЭНЕРДЖИ БАР С ФУНДУКОМ: Нетто: 50 г. ± 20%; Состав: Виноградный сок из Ркацители - 67% (концентрированный 
в иноградный сок - 65%, вода - 35%), фундук - 20%, мука пшеничная (первого сорта) - 13%. Содержит  сульфиты.  
Хранить при температуре 0°C - 22°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Дата изготовления и срок 
годности рядом со штрих-кодом. Производитель: ООО Нугбари (400135046); улица Цинцадзе 50, Тбилиси, 
Грузия; Место производства: Сакобо, Сигнагский муниципалитет, Кахетинский регион, Грузия.

ნახშირწყლები / Carbohydrates / Углеводы

Энергетическая ценность

Walnut Energy Bar in polypropylene bag

Ingredients: Rkatsiteli grape juice - 67%,

hazelnuts - 20%, wheat �our - 13%

Barcode: 4860111590540

Ingredients: Rkatsiteli grape juice - 71%, 

walnuts - 15%, wheat �our - 14%

Barcode: 4860111590533

Hazelnut Energy Bar in polypropylene bag
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Weight: 50 g. ± 20%

Packaging: vacuum bag / 

polypropylene bag

Dimensions: 15 x 7 cm

Quantity in a box: 150 pcs

Quantity on one euro pallet: 16,800 pcs

Weight of one euro pallet: 700 kgs.

Weight: 40 g. ± 20%

Packaging: polypropylene bag

Dimensions: 15 x 7 cm

Shelf life: 1 year (00C - 220C)

Walnut Gozinaki in polypropylene bag
Ingredients: Walnuts, honey

Barcode: 4860111590403

Hazelnut Gozinaki in polypropylene bag
Ingredients: Hazelnuts, honey

Barcode: 4860111590410
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Net weight: 1300 g. ± 10%

Net weight: 400 g. ± 10%

Concentrated grape juice / Mini

Concentrated grape juice (Brix - 66%)

Concentrated grape juice
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Payment terms: 100% prepayment

Delivery time: 14-21 days after 

receiving of prepayment

Delivery terms: EXW Tbilisi

Special conditions for transportation 

and storage: 0⁰C - 22⁰C

Customs code: 1704 90 990 00

Laboratory tests

Phytosanitary certificate

Certificate of origin (EUR1, CT1)

Quality Certificate

Ingredients Certificate

Other (on demand)

Private label: in case of >10,000 pcs order

Documents:Export Terms



Nugbari LLC 400135046

50 Tsintsadze Street, Tbilisi, Georgia / +995 32 214 90 44

more@nugbari.ge / www.nugbari.ge


