
Vážený obchodný partner, kalendárny rok sa nám pomaly blíži ku koncu a s ním sú

spojené aj najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Sú to sviatky lásky a pokoja, radosti,

spolupatričnosti a v neposlednom rade obdarovania.

Špeciálna ponuka darčekov KUKKONIA VIANOCE, ktorú nájdete v prílohe, obsahuje

nami doporučené kvalitné a chutné domáce výrobky za špeciálne ceny, z ktorých si

môžete podľa vlastnej fantázie vytvoriť darčekové sety pre svojich blízkych,

zamestnancov, ale aj obchodných partnerov ako poďakovanie za celoročnú spoluprácu.

Prečo sú tieto produkty výnimočné? KUKKONIA zastrešuje prémiové potravinárske

produkty a je garanciou lokálneho pôvodu a prvotriednej kvality. Naše výrobky sú

výnimočné predovšetkým vďaka surovinám, ktoré využívame na ich prípravu, čo sa

odzrkadľuje aj v ich konzistencii a chuti.

Veríme, že si  vychutnáte produkty značky KUKKONIA, ktoré sú skutočným potešením. 

Kukkonia je prísľubom domáceho a výnimočného. 

Tešíme sa na spoluprácu!



Tekvicovo-jablková
nátierka – 200 g

2,32 €
200 g

Rusle v sladkokys.  náleve
mierne pikantné – 610 g

2,99 €
610 g

Paprika kápia 
v oleji – 600 g

2,99 €
600 g

Lekvár
čerešňový – 200 g

2,32 €
200 g

Lekvár 
šípkový – 200 g

3,50 €
200 g

Lekvár slivkový 
s rakytníkom – 200 g

2,20 €
200 g

Lekvár čerešňový 
s rakytníkom – 200 g

2,51 €
200 g

Lekvár marhuľový 
s rakytníkom – 200 g

2,20 €
200 g

Lekvár 
slivkový – 200 g

2,13 €
200 g

Naše lekváre s rakytníkom vyrábame z doko-
nale dozretého ovocia podľa tradičných žit-
noostrovských receptúr. Pripravujeme ich 
s láskou, bez pridania konzervačných alebo
chemických látok, obsahujú len ovocie a cu-
kor. Rakytník rešetliakovitý obsahuje široké
spektrum vitamínov, olejov a antioxidantov.
Napomáha udržať zdravú kondíciu organizmu.
Keďže ide o manufaktúrnu výrobu, postup pri
príprave a varení lekvárov je rovnaký ako za
čias našich starých mám.

Lahodnú chuť zavára-
ninám značky Kukko-
nia dodáva najmä pes-
tovanie a dozrievanie
na priamom slnku bez
fóliovníkov, skleníkov
a bez hydropónie. Vy-
rábame ich podľa tra-
dičných žitnoostrov-
ských receptúr.



Makový 
olej – 250 ml

6,30 €

250 ml

Tekvicový 
olej – 250 ml

4,40 €

250 ml

Mak modrý – 250 g

1,22 €
250 g

Paprika mletá 
sladká – 150 g 

1,75 €
150 g

Mletá paprika je dôležitým komponentom tra-
dičných jedál. Nielen že dodá jedlám vynikajúcu
chuť, ale postará sa aj o prísun zdraviu pro-
spešných látok.

Mak Kukkonia pochádza z polí Žitného ostrova,
o jeho zdravotných účinkoch sa dnes nepochy-
buje. Obsahuje pozoruhodné množstvo biel-
kovín, vláknin, tukov, hlavne kyselinu linolovú
a vitamín E. Je bohatý na železo, horčík a pre-
dovšetkým na vápnik.

Tekvicový olej je delikatesou pre gurmánov.
Olej lisovaný z tekvicových semiačok má veľa
zdravotných benefitov. Vďaka svojmu zloženiu
(najmä fytosteroly, nenasýtené mastné kyseliny
a množstvo antioxidantov) pomáha s vysokým
cholesterolom a chráni cievy. Dodáva telu po-
trebné minerály a vitamíny (vitamín E, zinok,
selén).

Paprikový
krém – 100 g

1,51 €
100 g

Paprika
čili – 100 g

1,72 €
100 g

Bazový
sirup – 350 ml

3,65 €

350 ml

Levanduľový
sirup – 700 ml

3,79 €

700 ml



1,69 €
75 g

00 €
00 ml

Jablkové čipsy – 75 g

1,69 €
75 g

Mangalica SNACK
klobása – 160 g

1,83 €
160 g

PUDING
vanilkový – 125 g

0,59 €
125 g

PUDING
kakaový – 125 g

0,59 €
125 g

Kakao vo vianočnej
edícii 1 l

0,91 €

1000 ml

Kakao Kukkonia vráti
aj Vás do detských čias.
Toto ochutené mlieko
s kakaovou príchuťou
obsahuje až 97 % mlie-
ka, ktoré pochádza 
z našich fariem alebo
od miestnych dodáva-
teľov a pravý holand-
ský kakaový prášok.

Mäso z mangalice je
jemné a veľmi chutné,
práve tuk je nositeľom
chuti, vďaka tomu je
mäso z mangalice kuli-
nárskou pochúťkou.
Naše výrobky z man-
galice sú bez štartovacej
kultúry, umelých farbív
a pripravujeme ich
okrem lásky aj s čer-
stvým cesnakom.

1,19 €
40 g

Pečený čaj s medom 
a s rakytníkom – 40 g

100 % BIO porciovaný 
čaj – 60 g

Kvetový med s BIO 
rakytníkom – 250 g

3,70 €
250 g

Poľovnícka klobása s 
jelením mäsom pár – 280 g 

Mangalica 
klobása pár – 280 g 

1,83 €
280 g

2,06 €
280 g

2,74 €
60 g



00 €
00 ml

USB klúč s potlačou 
16 GB

5,50 €
16 GB

Čokoláda vianočná 
edícia DARK 72 % – 110 g

3,25 €
110 g

Čokoláda vianočná 
edícia MILK – 110 g

3,25 €
110 g

Čokoláda vianočná 
edícia WHITE – 110 g

3,25 €
110 g

Hovorí sa, že konzumá-
cia čokolády spúšťa 
v mozgu pocity šťastia.
Niektoré zložky čoko-
lády podporujú tvorbu
endorfínov, ktoré na-
zývajú aj hormónmi
šťastia. Rozmaznávajte
seba a svojich blízkych
kvalitnými ručne vyro-
benými čokoládami!

Zástera 
s logom Kukkonia

14,00 €

Eko taška 
340 x 370 mm

2,50 €

340x370mm

Eko taška 
340 x 370 mm

2,50 €

340x370mm

Kniha Kukkonia Žitný 
ostrov – v maď. jazyku

13,50 €

126 str.

Kniha Kukkonia Žitný 
ostrov – v slov. jazyku

13,50 €

128 str.

Kniha Kukkonia Žitný 
ostrov – v angl. jazyku

13,50 €

152 str.

Retro hrnček 
s logom Kukkonia

6,50 €



Slivovica 48 %
350 ml

16,50 €

350 ml

Hruškovica 40 %
350 ml

16,50 €

350 ml

Marhuľovica 40 %
350 ml

16,50 €

350 ml

Jablkovica 40 %
350 ml

16,50 €

350 ml

Világi Winery, víno biele
Veltlínske Zelené 2017

6,32 €

750 ml

Világi Winery, víno biele
Sauvignon Blanc 2018

7,91 €

750 ml

Világi Winery, Frankovka
modrá rosé 2018

6,83 €

750 ml

Naše destiláty neobsa-
hujú žiadne aromatické
látky ani farbivá. Sú vy-
hotovené výlučne z
ovocia, ktoré zreje na
slnkom zaliatom Žit-
nom ostrove, bez prí-
davku cukru. Keď otvo-
ríte fľašu, nos vám po-
šteklí svieža vôňa ovo-
cia, ktorá je prvým in-
dikátorom intenzívnej
chuti. Doprajte si la-
hodný a ušľachtilý ná-
poj vyrobený v tradič-
nej pálenici, kde sa snú-
bia dlhoročné skúse-
nosti s modernými po-
stupmi. 



Világi Winery, víno biele
Helemba Cuvée 2017

6,83 €

750 ml

Világi Winery, Frankovka
modrá terroir selec. 2018

10,76 €

750 ml

Priamo v srdci vinohradu, ktorý sa nachádza
v objatí troch riek na pôde vulkanického pô-
vodu, sa rodia prémiové víno vinárstva VILÁGI
WINERY. Južné svahy, na ktorých sa naše
vinice rozprestierajú, sú zaliate slnečnými lúč-
mi, po ktorých každý starostlivo pestovaný
vinič tak prahne. Víno, ktoré sa rodí pri obci
Chľaba, vzniká v maximálnej súhre tradícií
našich predkov a moderných technologických
postupov.

Ilustračné foto



Krabica bez potlače
352x172 mm, 2 farby

0,95 €

352x172mm

Krabica bez potlače
352x259 mm, 2 farby

1,10 €

352x259mm

Krabica s potlacčou
352x259 mm

2,20 €

352x259mm

Taška s okienkom
355x180 mm

1,35 €

355x180mm

Ceny v katalógu sú uvedené bez DPH. Ceny obsahujú náklady distribúcie a všetky náklady
súvisiace s poskladaním balíkov avšak v cene nie je zahrnuté balenie. Objednávať môžete
výhradne cez priložený  objednávkový formulár.

Taška s logom 
k darčekovej krabici
352x259 mm, bordová

0,85 €

352x259mm

Taška s logom 
k darčekovej krabici
352x259 mm, zelená

0,85 €

352x259mm

Kontakt: Mgr. Attila Szabó | Tel.:  +421 907 266 254 | attila.szabo@kukkonia.sk


