Termékkatalógus
Fruit de

EREG

"A gyümölcsök legjava
- a gyümölcsözõ üzleti kapcsolatokért"

Ajándékozzon üzleti partnereinek, ügyfeleinek olyan cégajándékot, amelyet garantáltan
nem fognak hónapokon át egyik polcról a másik iratszekrény tetejére rakosgatni!
A Fruit de Bereg gyümölcslekvárok a legmagasabb színvonalon képviselik a magyar gasztronómiai
értékeket. A hagyományos eljárások és a modern technológia ötvözésével olyan termékeket kínálunk,
melyek valóban a gyümölcsök legjavát nyújtják, mesterséges - és a mi filozófiánk szerint teljességgel
fölösleges - adalékanyagok nélkül. Ízük minden esetben önmagáért beszél.

Különlegességek exkluzív kivitelben, bármilyen kombinációban. Kérjük, tekintse meg
termékkatalógusunkat és válogasson kedvére!

Lekvárok:
Fruit de Bereg

Fruit de Bereg

100% Szilvalekvár - Natúr
E sûrû, illatos, kellemesen savanykás
zamatú lekvár elõállítása közben
pontról pontra követjük a szatmárberegi vidék hagyományos, házi
módszereit. Tiszta és természetes,
hiszen kizárólag gyümölcsbõl készül:
1kg lekvár elõállításához 5 kg
gyümölcshúst használunk fel - és
semmi mást.

Termékkód:

FB 01 NSZ

Fruit de Bereg

100% Szilvalekvár - Fahéjas
Ha valaki kedveli a különleges
ízeket, annak jó szívvel ajánlhatjuk a
Fruit de Bereg 100% Szilvalekvár
fahéjas változatát, mely nagymamáink valódi szilvásgombócait
idézi.
Termékkód:

FB 02 FSZ

Fruit de Bereg

100% Szilvalekvár - Rumos
Ugyancsak különleges élményre számítson az,
aki megkóstolja a Fruit de Bereg 100%
Szilvalekvár rumos ízesítésû változatát, mely
éppoly sûrû, illatos és zamatos, mint a hagyományos változat , csak egy kicsit még „meg
van bolondítva” a valódi rum trópusokat idézõ
zamatával.
Termékkód:

FB 03 RSZ

Rumos-Fûszeres Meggylekvár
Ez a lekvár szintén a lehetséges maximumot
nyújtja a gyümölcstartalom terén, hiszen 1 kg
meggylekvár elõállításához több mint 2 kg meggyre van szükség. A zamatos, érett gyümölcshúson
kívül csupán a feltétlenül szükséges mennyiségû
cukor kerül bele - és persze a csodálatos
ízharmóniát biztosító fûszerek, illetve rum.
Termékkód: FB 04 RFM

Fruit de Bereg

Szederlekvár - Natúr
A világ legegyszerûbb receptje alapján
készült természetes gyümölcslekvár : csak
friss, érett feketeszedret és egy kevés
cukrot tartalmaz. Épp ez az egyszerûség a
garancia arra, hogy íze a valódi gyümölcs
utánozhatatlan élményét nyújtja.
Termékkód:

FB 05 SZ

Fruit de Bereg

Somlekvár - Natúr
A természet ízeibõl, hagyományos, házi recept
alapján készült natúr gyümölcslekvár, a már
megszokott, kiemelkedõen magas gyümölcstartalommal. A kíméletes fõzési eljárásnak
köszönhetõen tökéletesen õrzi a vadon gyûjtött,
tûzpiros sombogyók különleges, egyedi zamatát.
Termékkód:

FB 06 SOM

Fruit de Bereg

Dió és Aszalt Gyümölcs Mézfürdõben
A természet legértékesebb ajándékaiból
gondosan összeválogatott ínyencség,
melynek különlegességét a valódi akácméz,
a ropogós dióbél és a kellemesen savanykás
aszalt gyümölcsök zamatának tökéletes
összhangja adja
.
Termékkód: FB 31 DM

Új Termékek / Lekvárok:
Fruit de Bereg

Almalekvár - Fahéjas
Számtalan ínyencséget tehet még finomabbá
ez a valódi szabolcsi almából, jó szokásunk
szerint adalékanyagok nélkül fõzött fahéjas
almalekvár. Önmagában is igazi nyalánkság,
de szívbõl ajánljuk más ételek mellé is...
például palacsintába!

Termékkód:

FB 09 FA

Fruit de Bereg

Baracklekvár - Natúr
Nagyanyáink házi receptje alapján,
az egyedülálló ízû magyar kajsziból,
bármiféle adalék nélkül sûrûre fõzött
baracklekv ár, mely érintetlenül õrzi
a friss, érett gyümölcs természetes
zamatát.

Termékkód:

FB 07 B

Fruit de Bereg

Csipkebogyólekvár - Natúr
Ki ne szeretné a dércsípte csipkebogyófr iss, üde,
kellemesen savanykás ízét? Ez a lekvár pont azt
az élménytnyújtja,hiszen kizárólag csipkebogyót
és egy kevés cukro t tartalmaz. Zamata a téli
kirándulások hangulatát idézi.

Termékkód:

FB 08 CS.

Egyedi csomagolások:
Szatmár-Beregi Szilvalekvár
Szilkében
A valódi szatmár- beregi szilvalekvár hagyományos tárolóedénye a vászonkendõvel lekötött,
mázas cserépszilke, melyben akár évtizedekig is
eltartható ez a különleges csemege. A szilvalekvárral töltött, gyönyörû, egyedileg korongozott,
kék mázas szilke garantáltan örömet szerez, s a
reggelizõasztal dísze lehet.
Többféle méretben és kivitelben megrendelhetõ.
Az ízléses gravírozott facimkéken igény szerint
bármilyen egyedi logo elhelyezhetõ.

Fruit de Bereg
Lekvárok Díszdobozban
A már jól ismert, felséges ízek ezúttal elegáns díszdobozban, egy-, két-, három, illetve négy darabos
méretben, sötétkék, sötétzöld és borvörös színben.
Egy igazán különleges ajándék: valódi finomságok
exkluzív kivitelben. A dobozra bármilyen saját logo
is gravírozható!
Termékkódok:
Díszdoboz (1 darabos)
Díszdoboz (1 darabos)
Díszdoboz (1 darabos)
Díszdoboz (2 darabos)
Díszdoboz (2 darabos)
Díszdoboz (2 darabos)
Díszdoboz (3 darabos)
Díszdoboz (3 darabos)
Díszdoboz (3 darabos)

sötétkék
sötétzöld
borvörös
sötétkék
sötétzöld
borvörös
sötétkék
sötétzöld
borvörös

DD 01 K
DD 01 Z
DD 01 V
DD 02 K
DD 02 Z
DD 02 V
DD 03 K
DD 03 Z
DD 03 V

Termékkódok:

Szatmár-Beregi Szilvalekvár szilkében (0,5 kg,) SZ 05
Szatmár-Beregi Szilvalekvár szilkében (1 kg, ) SZ 1
Szatmár-Beregi Szilvalekvár szilkében (3 kg) SZ 3

Hungaro-Jam Kft. 4803 Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Beregszászi út 51-53.
Tel./Fax:+36-45-472-729, Tel.:+36-20-3319-209 E-mail: info@fruitdebereg.hu

