
Najvzácnejšie tradičné slovenské produkty najvyššej kvality



Premeňte sa na starovekého alchymistu, namiešajte si svoj 
vlastný elixír,
po ktorom budete prekypovať šťastím, krásou a rozumom. My 
Vám dodáme ingrediencie a Vy zabezpečíte výrobu. Ale pozor! 
Bez srdca to nebude ono!
Zmiešajte s láskou všetky tieto zložky a pozorujte ich 
blahodarný účinok na Vaše telo i myseľ.
Obsah balenia:
•Elixírový základ: vodka 0,5l, obsah alk.: 40%
•Zmes bylín 10g
•Kvetový med 100ml
•Drevená debnička 19,5x34 cm
DARČEK NA MIERU:
S menom, či venovaním je darček osobnejší.
Vyberte si prosím z ponúkaných možností a my Vám radi túto 
sadu prispôsobíme presne tak, ako si želáte!
*text prosím uvádzať do poznámky v objednávke

Elixír šťastia a mladosti
ELIXÍR ŠŤASTIA A MLADOSTI

Premeňte sa na starovekého alchymistu, namiešajte 
si svoj vlastný elixír, po ktorom budete prekypovať 
šťastím, krásou a rozumom. My Vám dodáme ingrediencie 
a Vy zabezpečíte výrobu. Ale pozor! Bez srdca to nebude 
ono! Zmiešajte s láskou všetky tieto zložky a pozorujte 
ich blahodarný účinok na Vaše telo i myseľ. 

Obsah balenia:
•Elixírový základ: vodka 0,5l, obsah alk.: 40%
•Zmes bylín 10g
•Kvetový med 100ml
•Drevená debnička 19,5x34 cm
DARČEK NA MIERU:
S menom, či venovaním je darček osobnejší.
Vyberte si prosím z ponúkaných možností a my Vám 
radi túto sadu prispôsobíme presne tak, ako si želáte!

*text prosím uvádzať do poznámky v objednávke

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Slamený košíček plný chutí a vôní
Táto radosť ľahko poletí aj na vzdialenejšie miesta, balenie s 
miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej prepravy. Ušili sme plátenú
tašku s rovnakým motívom, košíček do nej krásne pasuje...
Obsah balenia:
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml
•Slamený košíček, priem. 22cm
DARČEK NA MIERU:
S menom, či venovaním je darček osobnejší.
Vyberte si prosím z ponúkaných možností a my Vám radi túto 
sadu prispôsobíme presne tak, ako si želáte!
*text prosím uvádzať do poznámky v objednávke

Miniatúrky v košíku - červený motívMINIATÚRKY V KOŠÍKU - červený motív

Slamený košíček plný chutí a vôní. Táto radosť ľahko poletí 
aj na vzdialenejšie miesta, balenie s miniatúrkami spĺňa 
kritériá leteckej prepravy. Ušili sme plátenú tašku 
s rovnakým motívom, košíček do nej krásne pasuje...

Obsah balenia:
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml
•Slamený košíček, priem. 22cm
DARČEK NA MIERU:
S menom, či venovaním je darček osobnejší.
Vyberte si prosím z ponúkaných možností a my Vám radi 
túto sadu prispôsobíme presne tak, ako si želáte!

*text prosím uvádzať do poznámky v objednávke

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Sada pre mäsojedákov,
skôr pre pánov, balenie sme ladili do tmavej, elegantnej farby.
Po otvorení by sa mala spotrebovať do 3 dní, no po našej 
skúsenosti tak dlho odložená neostane. Keďže sa jedná o 
kvalitný mäsový bio produkt, doporučujeme osobný odber tejto 
delikatesy priamo u nás na predajni, alebo vyčkajte na 
chladnejšie dni ....
Sada obsahuje:
•Nátierku z údeného mäsa z mangalice
•Pochúťku z mangalicovej masti - živočíšny tuk
•Nátierku tatársku z mangalice
•Zlatú Borovičku, objem 0,7 l, obsah alk. 40%

Zlatá darčeková sada
ZLATÁ DARČEKOVÁ SADA

Sada pre mäsojedákov, skôr pre pánov, balenie sme 
ladili do tmavej, elegantnej farby.

Po otvorení by sa mala spotrebovať do 3 dní, no po našej
skúsenosti tak dlho odložená neostane. Keďže sa jedná 
o kvalitný mäsový bio produkt, doporučujeme osobný 
odber tejto delikatesy priamo u nás na predajni, alebo 
vyčkajte na chladnejšie dni ....

Sada obsahuje:
•Nátierku z údeného mäsa z mangalice
•Pochúťku z mangalicovej masti - živočíšny tuk
•Nátierku tatársku z mangalice
•Zlatú Borovičku, objem 0,7 l, obsah alk. 40%

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



"Taký pravý, orechový, piekla babka nám.
Skryla koláč do komory, sladká vôňa,
chuť domova, zjedol som ho sám ..."
Do pohára sme nachystali všetko na koláčik, stačí pár jabĺčok a 
šup do pece. Isto potešia aj ostatné darčeky v bedničke, niečo 
na osladenie, niečo na parádu k pečeniu.
Set obsahuje:
•Sypaný koláč v pohári, 900ml, s receptom na prípravu na 
zadnej strane pohára. Zloženie: ovsené vločky, maková zmes, 
trstinový cukor, orechová zmes.
•Med kvetový 100ml
•Malinovú pečenádu 165ml
•*Vínko Frankovka modrá 0,375l, alebo *vínko Ribessa 0,375l, 
alebo *Malinový sirup 200ml
•ručne šitú krátku zásterku, rozmer: 60x47 cm
•a praktickú chňapku, rozmer: 13x15,5 cm
•pridali sme aj drevené srdiečko, na pamiatku ...

Sladký set so sypaným koláčom - v modromSLADKÝ SET SO SYPANÝM KOLÁČOM - v modrom

“Taký pravý, orechový, piekla babka nám.
Skryla koláč do komory, sladká vôňa,
chuť domova, zjedol som ho sám ...”
Do pohára sme nachystali všetko na koláčik, stačí pár 
jabĺčok a šup do pece. Isto potešia aj ostatné darčeky 
v bedničke, niečo na osladenie, niečo na parádu 
k pečeniu.

Set obsahuje:
•Sypaný koláč v pohári, 900ml, s receptom na prípravu 
na zadnej strane pohára. Zloženie: ovsené vločky, maková 
zmes, trstinový cukor, orechová zmes.
•Med kvetový 100ml
•Malinovú pečenádu 165ml
•*Vínko Frankovka modrá 0,375l, alebo *vínko Ribessa 
0,375l, alebo *Malinový sirup 200ml
•ručne šitú krátku zásterku, rozmer: 60x47 cm
•a praktickú chňapku, rozmer: 13x15,5 cm
•pridali sme aj drevené srdiečko, na pamiatku ...

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Spojenie tradičných chutí, ľudového motívu a šikovných rúk
Táto radosť ľahko poletí aj na vzdialenejšie miesta, balenie s 
miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej prepravy.
Obsah balenia:
•Darčeková krabička, rozmer: 24x20cm
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml

Miniatúrky v krabici - biela
MINIATÚRKY V KRABICI - biela

Spojenie tradičných chutí, ľudového motívu a šikovných 
rúk. Táto radosť ľahko poletí aj na vzdialenejšie miesta, 
balenie s miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej prepravy.

Obsah balenia:
•Darčeková krabička, rozmer: 24x20cm
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Ukážte hrdo slovanský symbol tak, ako sa strom pýši svojou 
korunou. 
To tajomné prepojenie lipy s našimi koreňmi tu ostane navždy...
Vytvorte si pokojne vlastnú sadu, táto na obrázku obsahuje:
•Lipový čaj, 30g
•Blok linajkový, A5, 60 stranový
•Buková doska ručná výroba
•Lipový sirup 200ml
•Ľanová taška
•Tričko (dámske, pánske)

Lipová sadaLIPOVÁ SADA

Ukážte hrdo slovanský symbol tak, ako sa strom pýši 
svojou korunou.
To tajomné prepojenie lipy s našimi koreňmi tu 
ostane navždy...

Vytvorte si pokojne vlastnú sadu, táto 
na obrázku obsahuje:
•Lipový čaj, 30g
•Blok linajkový, A5, 60 stranový
•Buková doska ručná výroba
•Lipový sirup 200ml
•Ľanová taška
•Tričko (dámske, pánske)

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Darčekové balenie, ktoré neostane dlho zavreté,
spojenie agátového medu a orechov je zdravé, sladké, 
neodolateľné...
Balenie: 3x70g
•Mandle v agátovom mede (50% mandle, 50% agátový kvetový 
med)
•Kešu orechy v agátovom mede (50% kešu orechy, 50% agátový 
kvetový med)
•Lieskovce v agátovom mede (50% lieskové orechy, 50% 
agátový kvetový med)
V ponuke sú aj jednotlivo, vytvorte si vlastné medové 
potešenie.

Popis produktu:
Mandle v agátovom mede
Kešu orechy v agátovom mede
Lieskovce v agátovom mede

Oriešky v mede 3ks 210gORIEŠKY V MEDE 3ks 210g

Darčekové balenie, ktoré neostane dlho zavreté,
spojenie agátového medu a orechov je zdravé, sladké,
neodolateľné...

Balenie: 3x70g
•Mandle v agátovom mede (50% mandle, 
50% agátový kvetový med)
•Kešu orechy v agátovom mede (50% kešu orechy, 
50% agátový kvetový med)
•Lieskovce v agátovom mede (50% lieskové orechy, 
50% agátový kvetový med)

V ponuke sú aj jednotlivo, vytvorte si vlastné medové
potešenie.

Popis produktu:
Mandle v agátovom mede
Kešu orechy v agátovom mede
Lieskovce v agátovom mede

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Dar pre pánov, mäso-jedákov, ktorí isto ocenia výbornú paštétu 
údenú, z masti, či tatársku.
Vyrobené v ekologickom poľnohospodárstve na Slovensku.
K mäsku červené vínko a už si len v pohode užívať pochúťky z 
darčekového balenia. A pribalili sme aj voňavé sušené ovocie, 
to k tomu vínku, keby ste mali dámsku spoločnosť...
Obsah balenia:
•lahodná Frankovka modrá 0,375l, obsah alkoholu 13,2%
•sušená Ovocná zmes: jablká, hrušky, višne 100g, Certifikovaný 
BIO-produkt
•Nátierka údená, nátierka tatárska, nátierka z masti, Bio

Paštétová sada s vínkom
PAŠTÉTOVÁ SADA S VÍNKOM

Dar pre pánov, mäso-jedákov, ktorí isto ocenia výbornú 
paštétu údenú, z masti, či tatársku.
Vyrobené v ekologickom poľnohospodárstve 
na Slovensku.
K mäsku červené vínko a už si len v pohode užívať 
pochúťky z darčekového balenia. A pribalili sme 
aj voňavé sušené ovocie, to k tomu vínku, keby ste mali 
dámsku spoločnosť...

Obsah balenia:
•lahodná Frankovka modrá 0,375l, obsah alkoholu 13,2%
•sušená Ovocná zmes: jablká, hrušky, višne 100g, 
Certifikovaný BIO-produkt
•Nátierka údená, nátierka tatárska, nátierka 
z masti, Bio

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Slamený košíček plný chutí a vôní
Táto radosť ľahko poletí aj na vzdialenejšie miesta, balenie s 
miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej prepravy.
Obsah balenia:

•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml
•Slamený košíček, priem. 22cm

Miniatúrky v košíku - modrý motív – červený motív

Slamený košíček plný chutí a vôní
Táto radosť ľahko poletí aj na vzdialenejšie miesta, balenie s 
miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej prepravy.
Obsah balenia:

•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml
•Slamený košíček, priem. 22cm

Miniatúrky v košíku - modrý motív – červený motív
MINIATÚRKY V KOŠÍKU - modrý motív, červený motív

Slamený košíček plný chutí a vôní
Táto radosť ľahko poletí aj na vzdialenejšie miesta, 
balenie s miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej prepravy.

Obsah balenia:
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml
•Slamený košíček, priem. 22cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Liečivá sila prírody ako darček
Lipový kvet sa používa pri nachladnutí a proti chrípke, 
významne zvyšuje potenie a znižuje horúčku. Pri dlhodobom 
používaní sa naplno prejavia jeho blahodárne účinky. K tomu 
med a šípka. Nazdravíčko.
Sada obsahuje:
•Med kvetový, 250ml
•Lipový sirup s citrónovou trávou 0,2l
•Šípková nátierka 260g
•Prútený košík

Sada v prútenom košíku
SADA V PRÚTENOM KOŠÍKU

Liečivá sila prírody ako darček.
Lipový kvet sa používa pri nachladnutí a proti chrípke,
významne zvyšuje potenie a znižuje horúčku. 
Pri dlhodobom používaní sa naplno prejavia jeho 
blahodárne účinky. 
K tomu med a šípka. Nazdravíčko.

Sada obsahuje:
•Med kvetový, 250ml
•Lipový sirup s citrónovou trávou 0,2l
•Šípková nátierka 260g
•Prútený košík

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Vychutnajte si lahodný ovocný nápoj s kúskami ovocia.
Príprava je veľmi jednoduchá, stačí obsah pohárika vyliať do 
šálky 0,25l a zaliať horúcou vodou. Neobsahuje žiadne 
konzervatny, farbivá, ani arómy.
Nech sa páči, pečený čajík...
Balenie obsahuje:
•Pečený čaj Višňa s kardamonom a griotkou
•Pečený čaj Slivka s badiánom a slivovicou
•Pečený čaj Marhuľa so škoricou a marhuľovicou
•Objem: 3x55ml
*Výrobok obsahuje alkohol.

Pečený čajík 3ksPEČENÝ ČAJÍK 3ks

Vychutnajte si lahodný ovocný nápoj s kúskami ovocia.
Príprava je veľmi jednoduchá, stačí obsah pohárika 
vyliať do šálky 0,25l a zaliať horúcou vodou. 
Neobsahuje žiadne konzervatny, farbivá, ani arómy.
Nech sa páči, pečený čajík...

Balenie obsahuje:
•Pečený čaj Višňa s kardamonom a griotkou
•Pečený čaj Slivka s badiánom a slivovicou
•Pečený čaj Marhuľa so škoricou a marhuľovicou
•Objem: 3x55ml
*Výrobok obsahuje alkohol.

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Milé, malé, veľmi chutné a hlavne naše slovenské.
Balenie s miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej prepravy, takže 

darček poteší kdekoľvek.
Obsah balenia:
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Drevené srdiečko 1ks
•Slamený košíček, priem. 17cm

Darčekový košík - so srdiečkomDARČEKOVÝ KOŠÍK - so srdiečkom

Milé, malé, veľmi chutné a hlavne naše slovenské.
Balenie s miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej 
prepravy, takže darček poteší kdekoľvek.

Obsah balenia:
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Drevené srdiečko 1ks
•Slamený košíček, priem. 17cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Spojenie tradičných chutí, ľudového motívu a šikovných rúk
Táto radosť ľahko poletí aj na vzdialenejšie miesta, balenie s 
miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej prepravy.
Obsah balenia:
•Darčeková krabička, rozmer: 24x20cm
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml

Miniatúrky v krabici - modrá
MINIATÚRKY V KRABICI - modrá

Spojenie tradičných chutí, ľudového motívu 
a šikovných rúk.
Táto radosť ľahko poletí aj na vzdialenejšie miesta, 
balenie s miniatúrkami spĺňa kritériá leteckej prepravy.

Obsah balenia:
•Darčeková krabička, rozmer: 24x20cm
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Ani veľká ani malá, chutná, milá a navyše zdravá kombinácia z 
darov prírody.
Lipový kvet sa používa pri nachladnutí a proti chrípke, 
významne zvyšuje potenie a znižuje horúčku. Pri dlhodobom 
používaní sa naplno prejavia jeho blahodárne účinky. 
K tomu med a šípka. Nazdravíčko.
Obsah balenia:
Med kvetový, 250g
Šípková nátierka, 260g
Malinový sirup, 0,2l
Papierová taška, formán A5
Máte záujem vytvoriť si iný, vlastný balíček? Nech sa páči, chutí 
máme dosť...

Darčekové balenie s jabĺčkom v taštičke z papiera
DARČEKOVÉ BALENIE S JABĹČKOM v taštičke z papiera

Ani veľká ani malá, chutná, milá a navyše zdravá
kombinácia z darov prírody.
Lipový kvet sa používa pri nachladnutí a proti chrípke,
významne zvyšuje potenie a znižuje horúčku.
Pri dlhodobom používaní sa naplno prejavia jeho 
blahodárne účinky.
K tomu med a šípka. Nazdravíčko.

Obsah balenia:
Med kvetový, 250g
Šípková nátierka, 260g
Malinový sirup, 0,2l
Papierová taška, formán A5

Máte záujem vytvoriť si iný, vlastný balíček? 
Nech sa páči, chutí máme dosť...

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Ani veľká ani malá, chutná, milá a navyše zdravá kombinácia z 
darov prírody.
Lipový kvet sa používa pri nachladnutí a proti chrípke, 
významne zvyšuje potenie a znižuje horúčku. Pri dlhodobom 
používaní sa naplno prejavia jeho blahodárne účinky. K tomu 
med a šípka. Na zdravíčko.
Obsah balenia:
Med kvetový, 250g
Šípková nátierka, 260g
Lipový sirup s citrónovou trávou, 0,2l je nedostupný, ponúkame 
Vám škoricový sirup
Papierová tašku A5, motív vtáčika
Máte záujem vytvoriť si iný, vlastný balíček? Nech sa páči, chutí 
máme dosť...

Darčekové balenie s vtáčikom v taštičke z papieraDARČEKOVÉ BALENIE S VTÁČIKOM v taštičke z papiera

Ani veľká ani malá, chutná, milá a navyše zdravá 
kombinácia z darov prírody.
Lipový kvet sa používa pri nachladnutí a proti chrípke,
významne zvyšuje potenie a znižuje horúčku. 
Pri dlhodobom používaní sa naplno prejavia jeho 
blahodárne účinky. 
K tomu med a šípka. Na zdravíčko.

Obsah balenia:
Med kvetový, 250g
Šípková nátierka, 260g
Lipový sirup s citrónovou trávou, 0,2l je nedostupný, 
ponúkame Vám škoricový sirup
Papierová tašku A5, motív vtáčika

Máte záujem vytvoriť si iný, vlastný balíček? Nech sa páči, 
chutí máme dosť...

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Sladká sada pre tých, čo ľúbia maškrtiť
Pripravili sme darček malý, milý a neskutočne chutný. Sirup si 
zamilujete, je hustý, s vysokým podielom 100% ovocia, 
vyrobený podľa receptov našich babičiek, čiže:
žiadne konzervanty, dochucovadlá či arómy.
Použitie malinového sirupu je všestranné:
•zaliať vodou studenou, v prípade, že sa chcete zohriať, 
horúcou vodou
•dochucovadlo do nápojov
•ako poleva
•po zmrznutí je z neho úžasná dreň.
Sada obsahuje:
•Malinový sirup 0,2l
•Šípkový lekvár 100ml
•Želé cukríky - malina 70g

Malá sladká krabičkaMALÁ SLADKÁ KRABIČKA

Sladká sada pre tých, čo ľúbia maškrtiť
Pripravili sme darček malý, milý a neskutočne chutný. 
Sirup si zamilujete, je hustý, s vysokým podielom 100% 
ovocia, vyrobený podľa receptov našich babičiek, čiže:
žiadne konzervanty, dochucovadlá či arómy.

Použitie malinového sirupu je všestranné:
•zaliať vodou studenou, v prípade, že sa chcete zohriať,
horúcou vodou
•dochucovadlo do nápojov
•ako poleva
•po zmrznutí je z neho úžasná dreň.

Sada obsahuje:
•Malinový sirup 0,2l
•Šípkový lekvár 100ml
•Želé cukríky - malina 70g

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Darujte sladkú sadu, maškrtníci si prídu na svoje...
Neskutočne chutný výber. Nebudete vedieť, čo skôr otvoriť. 
Vyskúšajte sirupy vyrobené podľa receptov našich 
babičiek, čiže: žiadne konzervanty, dochucovadlá či arómy, 
husté, s vysokým podielom 100% ovocia.
Sada obsahuje:
•Malinový sirup 0,2l
•Lipový sirup s citrónovou trávou 0,2l je momentálne 
nedostupný, ponúkame Vám škoricový sirup
•Malinovú pečenádu 165ml
•Želé cukríky - malina 70g

Sladká krabičkaSLADKÁ KRABIČKA

Darujte sladkú sadu, maškrtníci si prídu na svoje...
Neskutočne chutný výber. Nebudete vedieť, čo skôr 
otvoriť.
Vyskúšajte sirupy vyrobené podľa receptov našich
babičiek, čiže: žiadne konzervanty, dochucovadlá 
či arómy, husté, s vysokým podielom 100% ovocia.

Sada obsahuje:
•Malinový sirup 0,2l
•Lipový sirup s citrónovou trávou 0,2l je momentálne
nedostupný, ponúkame Vám škoricový sirup
•Malinovú pečenádu 165ml
•Želé cukríky - malina 70g

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Doprajte si chvíľku pohody,
oddýchnite si, relaxujte s vôňou škorice, klinčekov, pomaranča, 
s teplým červeným vínkom pri sviečke...
Sada obsahuje:
•Červené vínko Frankovka modrá 0,75l
•Zmes korenia na varené vínko 50g
•Ručne vyrobená sviečka s motívom, rozmer: 12,5x5cm

Varené vínko s korením 01

Doprajte si chvíľku pohody,
oddýchnite si, relaxujte s vôňou škorice, klinčekov, pomaranča, 
s teplým červeným vínkom pri sviečke...
Sada obsahuje:
•Červené vínko Frankovka modrá 0,75l
•Zmes korenia na varené vínko 50g
•Ručne vyrobená sviečka s motívom, rozmer: 12,5x5cm

Varené vínko s korením 01

VARENÉ VÍNKO S KORENÍM 01

Doprajte si chvíľku pohody, oddýchnite si, relaxujte 
s vôňou škorice, klinčekov, pomaranča, s teplým 
červeným vínkom pri sviečke...

Sada obsahuje:
•Červené vínko Frankovka modrá 0,75l
•Zmes korenia na varené vínko 50g
•Ručne vyrobená sviečka s motívom, 
rozmer: 12,5x5cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Doprajte si chvíľku pohody,
oddýchnite si, relaxujte s vôňou škorice, klinčekov, pomaranča, 
s teplým červeným vínkom pri sviečke...
Sada obsahuje:
•Červené vínko Frankovka modrá 0,75l
•Zmes korenia na varené vínko 50g
•Ručne vyrobená sviečka s motívom, rozmer: 12,5x5cm

Varené vínko s korením 02

Doprajte si chvíľku pohody,
oddýchnite si, relaxujte s vôňou škorice, klinčekov, pomaranča, 
s teplým červeným vínkom pri sviečke...
Sada obsahuje:
•Červené vínko Frankovka modrá 0,75l
•Zmes korenia na varené vínko 50g
•Ručne vyrobená sviečka s motívom, rozmer: 12,5x5cm

Varené vínko s korením 02VARENÉ VÍNKO S KORENÍM 02

Doprajte si chvíľku pohody, oddýchnite si, relaxujte 
s vôňou škorice, klinčekov, pomaranča,
s teplým červeným vínkom pri sviečke...

Sada obsahuje:
•Červené vínko Frankovka modrá 0,75l
•Zmes korenia na varené vínko 50g
•Ručne vyrobená sviečka s motívom, 
rozmer: 12,5x5cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



"Taký pravý, orechový, piekla babka nám.
Skryla koláč do komory,
sladká vôňa, chuť domova,
zjedol som ho sám ..."
Do pohára sme nachystali všetko na koláčik, stačí pár jabĺčok a 
šup do pece. Isto potešia aj ostatné darčeky v bedničke, niečo 
na osladenie, niečo na parádu k pečeniu.
Sada obsahuje:
•Sypaný koláč v pohári, 900ml, s receptom na prípravu na 
zadnej strane pohára. Zloženie: ovsené vločky, maková zmes, 
trstinový cukor, orechová zmes.
•Med kvetový 100ml
•Malinovú pečenádu 165ml
•vínko Frankovka modrá 0,375l, alebo vínko Ribessa 0,375l, 
alebo Malinový sirup 200ml
•ručne šitú krátku zásterku, rozmer: 60x47 mm
•a praktickú chňapku, rozmer: 13x15,5 mm

Sladká sada so sypaným koláčom - v červenom
SLADKÁ SADA SO SYPANÝM KOLÁČOM - v červenom

“Taký pravý, orechový, piekla babka nám.
Skryla koláč do komory,
sladká vôňa, chuť domova,
zjedol som ho sám ...”
Do pohára sme nachystali všetko na koláčik, stačí pár 
jabĺčok a šup do pece. Isto potešia aj ostatné darčeky 
v bedničke, niečo na osladenie, niečo na parádu k pečeniu.

Sada obsahuje:
•Sypaný koláč v pohári, 900ml, s receptom na prípravu 
na zadnej strane pohára. Zloženie: ovsené vločky, maková 
zmes, trstinový cukor, orechová zmes.
•Med kvetový 100ml
•Malinovú pečenádu 165ml
•vínko Frankovka modrá 0,375l, alebo vínko Ribessa 0,375l,
alebo Malinový sirup 200ml
•ručne šitú krátku zásterku, rozmer: 60x47 mm
•a praktickú chňapku, rozmer: 13x15,5 mm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Spojenie tradičných chutí, ľudového motívu a šikovných rúk
Krasota v modrom, a tie dobroty... Táto radosť ľahko poletí aj 
na vzdialenejšie miesta, balenie s miniatúrkami spĺňa kritériá 
leteckej prepravy.
Obsah balenia:
•Darčeková krabička, rozmer: 24x20cm
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml
•Plátená taška: ušili sme ju v rovnakej farbe, nech to pekne 
ladí ...
•Rozmer: 32x28cmMateriál: režné plátno zloženie: 52% ľan, 
48% bavlna

Miniatúrky v plátenej taške - v 
modrej , červenej a zelenej

Spojenie tradičných chutí, ľudového motívu a šikovných rúk
Krasota v modrom, a tie dobroty... Táto radosť ľahko poletí aj 
na vzdialenejšie miesta, balenie s miniatúrkami spĺňa kritériá 
leteckej prepravy.
Obsah balenia:
•Darčeková krabička, rozmer: 24x20cm
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml
•Plátená taška: ušili sme ju v rovnakej farbe, nech to pekne 
ladí ...
•Rozmer: 32x28cmMateriál: režné plátno zloženie: 52% ľan, 
48% bavlna

Miniatúrky v plátenej taške - v 
modrej , červenej a zelenej

Spojenie tradičných chutí, ľudového motívu a šikovných rúk
Krasota v modrom, a tie dobroty... Táto radosť ľahko poletí aj 
na vzdialenejšie miesta, balenie s miniatúrkami spĺňa kritériá 
leteckej prepravy.
Obsah balenia:
•Darčeková krabička, rozmer: 24x20cm
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml
•Plátená taška: ušili sme ju v rovnakej farbe, nech to pekne 
ladí ...
•Rozmer: 32x28cmMateriál: režné plátno zloženie: 52% ľan, 
48% bavlna

Miniatúrky v plátenej taške - v 
modrej , červenej a zelenej

MINIATÚRKY V PLÁTENEJ TAŠKE - v modrej , červenej 
a zelenej

Spojenie tradičných chutí, ľudového motívu a šikovných 
rúk. Krasota v modrom, a tie dobroty... Táto radosť ľahko 
poletí aj na vzdialenejšie miesta, balenie s miniatúrkami 
spĺňa kritériá leteckej prepravy.

Obsah balenia:
•Darčeková krabička, rozmer: 24x20cm
•Gazdovská slivovica 40ml, 52% alkoholu
•Spišská borovička 40ml, 
40% alkoholu
•Kvetový med 100ml
•Šípková nátierka 100ml
•Plátená taška: ušili sme ju 
v rovnakej farbe, nech to 
pekne ladí ...
•Rozmer: 32x28cmMateriál:  
režné plátno zloženie: 
52% ľan,
48% bavlna

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Domáci Likér s aróniou,
Postupujte podľa priloženej receptúry a sami si 
pripravte domáci likérik. Môže sa konzumovať ihneď, ale dajte 
mu pár dní, keď postojí, chute sa nádherne spoja...
Obsah: vodka 0,5l, medík 100ml, sušená zmes, recept
Likér je nie len chutný, ale doslova nabitý vitamínmi. V 
chladnom období je výborným doplnkom na podporu imunity. 
Klinček má mierne znecitlivujúce účinky a pomôže zmierniť 
bolesť hrdla pri chrípke či pri bolesti zubov. Škorica dokáže 
prehriať organizmus, pôsobí ako liek, má antibiotické a 
protirakovinové účinky. Sušenú aróniu zalejeme vodkou tak, 
aby bola ponorená a necháme na svetlom mieste macerovať 
najmenej 14 dní. (vodka sa musí zľahka zafarbiť). Keď vodka 
dostatočne stmavne, prefiltrujeme ju cez sitko, alebo kávový 
filter (6x). Med rozpustíme v 0,1l horúcej vody, pridáme 
klinčeky, škoricu a necháme vychladnúť. Vychladnutú zmes 
zmiešame s macerátom.

Domáci likér s aróniouDOMÁCI LIKÉR S ARÓNIOU

Domáci Likér s aróniou, Postupujte podľa priloženej 
receptúry a sami si pripravte domáci likérik. Môže sa 
konzumovať ihneď, ale dajte mu pár dní, keď postojí, 
chute sa nádherne spoja...

Obsah: 
vodka 0,5l, medík 100ml, sušená zmes, recept
Likér je nie len chutný, ale doslova nabitý vitamínmi. 
V chladnom období je výborným doplnkom na podporu 
imunity. Klinček má mierne znecitlivujúce účinky 
a pomôže zmierniť bolesť hrdla pri chrípke či pri bolesti 
zubov. Škorica dokáže prehriať organizmus, pôsobí ako 
liek, má antibiotické a protirakovinové účinky. Sušenú 
aróniu zalejeme vodkou tak, aby bola ponorená 
a necháme na svetlom mieste macerovať najmenej 14 
dní. (vodka sa musí zľahka zafarbiť). Keď vodka dostatočne 
stmavne, prefiltrujeme ju cez sitko, alebo kávový filter (6x). 
Med rozpustíme v 0,1l horúcej vody, pridáme klinčeky, 
škoricu a necháme vychladnúť. Vychladnutú zmes
zmiešame s macerátom.

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Domáci Likér so šípkou
Postupujte podľa priloženej receptu a sami si pripravte domáci likérik. 
Môže sa konzumovať ihneď, ale dajte mu pár dní, keď postojí, chute sa 
nádherne spoja...
Obsah: vodka 0,5l, medík 100ml, sušená zmes, recept
Likér je nie len chutný, ale doslova nabitý vitamínmi. V chladnom
období je výborným doplnkom na podporu imunity. Klinček má mierne
znecitlivujúce účinky a pomôže zmierniť bolesť hrdla pri chrípke či pri
bolesti zubov. Škorica dokáže prehriať organizmus, pôsobí ako liek, má
antibiotické a protirakovinové účinky. Sušené šípky zalejeme vodkou
tak, aby boli ponorené a necháme na svetlom mieste macerovať
najmenej 14 dní. (vodka sa musí zľahka zafarbiť). Keď vodka dostatočne
stmavne, prefiltrujeme ju cez sitko, alebo kávový filter (6x). Med
rozpustíme v 0,1l horúcej vody, pridáme klinčeky, škoricu a necháme
vychladnúť. Vychladnutú zmes zmiešame s macerátom.

Domáci likér so šípkouDOMÁCI LIKÉR SO ŠÍPKOU

Domáci Likér so šípkou. Postupujte podľa priloženej 
receptu a sami si pripravte domáci likérik. Môže sa 
konzumovať ihneď, ale dajte mu pár dní, keď postojí, chute 
sa nádherne spoja...

Obsah: 
vodka 0,5l, medík 100ml, sušená zmes, recept. Likér je nie 
len chutný, ale doslova nabitý vitamínmi. V chladnom
období je výborným doplnkom na podporu imunity. 
Klinček má mierne znecitlivujúce účinky a pomôže 
zmierniť bolesť hrdla pri chrípke či pri bolesti zubov. 
Škorica dokáže prehriať organizmus, pôsobí ako liek, 
má antibiotické a protirakovinové účinky. Sušené šípky 
zalejeme vodkou tak, aby boli ponorené a necháme na 
svetlom mieste macerovať najmenej 14 dní. (vodka sa 
musí zľahka zafarbiť). Keď vodka dostatočne stmavne, 
prefiltrujeme ju cez sitko, alebo kávový filter (6x). 
Med rozpustíme v 0,1l horúcej vody, pridáme klinčeky, 
škoricu a necháme vychladnúť. Vychladnutú zmes 
zmiešame s macerátom.

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Za Dunaj, za Dunaj, za tú tichú vodu,
mám ja tam frajerku ako tú jahodu...
Possonium, Pressburg, Pozsony, Prešporok - áno, Bratislava. Na 
linku s ornamentom sme nakreslili naše hlavné mesto s jeho 
historickými pamiatkami, ručne šité srdiečko je v darčeku 
priložené symbolicky ...
Sada obsahuje:
•Frankovka 0,375 l, suché červené vínko
•Poznámkový blok s guľôčkovým perom, 70 listov, linajkový, 
blok je z recyklovateľného papiera, rozmer 13 x 18 x 0,7 cm
•Belgická čokoláda s vlašskými orechami, vyrobená na 
Slovensku, 50g
•Ručne šité srdiečko, šírka cca 9 cm
•Bednička drevená, rozmer: 26x29 cm

Sada BratislavaSADA BRATISLAVA

Za Dunaj, za Dunaj, za tú tichú vodu,
mám ja tam frajerku ako tú jahodu...
Possonium, Pressburg, Pozsony, Prešporok - áno, 
Bratislava. Na linku s ornamentom sme nakreslili naše 
hlavné mesto s jeho historickými pamiatkami, ručne šité 
srdiečko je v darčeku priložené symbolicky ...

Sada obsahuje:
•Frankovka 0,375 l, suché červené vínko
•Poznámkový blok s guľôčkovým perom, 70 listov, 
linajkový, blok je z recyklovateľného papiera, rozmer 
13 x 18 x 0,7 cm
•Belgická čokoláda s vlašskými orechami, vyrobená 
na Slovensku, 50g
•Ručne šité srdiečko, šírka cca 9 cm
•Bednička drevená, rozmer: 26x29 cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



„Pripij mi múj milý slivovicu, uvidíš ružičku v mojom lícu..." 
Už naši predkovia vedeli, že plody sliviek dokážu účinne 
pomôcť pri tráviacich problémoch, pri bolesti hrdla, 
prechladnutí, alebo posilniť imunitu. Niektoré z týchto 
vlastností si zachovali aj vo svojej tekutej podobe. Najmä z 
tohto dôvodu Vám ponúkame pravú slovenskú slivovicu, ktorej 
konzumácia v malých množstvách je na zdravie!
Obsah balenia: 
•Slovenská slivovica, objem: 0,2l, obsah alkoholu: 40%
•Kvetový med, 250g
•Lahôdkový čaj, 50g
•Bednička s rozmermi: 38x8x9cm

Slivovicová sadaSLIVOVICOVÁ SADA

„Pripij mi múj milý slivovicu, uvidíš ružičku v mojom lícu...”
Už naši predkovia vedeli, že plody sliviek dokážu účinne
pomôcť pri tráviacich problémoch, pri bolesti hrdla,
prechladnutí, alebo posilniť imunitu. Niektoré z týchto
vlastností si zachovali aj vo svojej tekutej podobe. 
Najmä z tohto dôvodu Vám ponúkame pravú 
slovenskú slivovicu, ktorej konzumácia v malých 
množstvách je na zdravie!

Obsah balenia:
•Slovenská slivovica, objem: 0,2l, obsah alkoholu: 40%
•Kvetový med, 250g
•Lahôdkový čaj, 50g
•Bednička s rozmermi: 38x8x9cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Pre oddych, krásu aj zdravie..
Prekrásne vône a blahodárny účinok byliniek, kvetov a rastlín, 
ktoré sme s citom a rozumom spojili, vytvorili darček so 
zážitkom. Už je len na Vás nájsť si ten správny čas a nechať sa 
hýčkať mätou, levanduľou, šalviou, medovkou .... krása.
Balíček obsahuje 100% prírodné produkty:
•Prírodné peelingové mydlo 40g - ručne vyrobené
•Soľ do kúpeľa 260g - naša receptúra
Krabička s rozmerom: 10 x 21,5 cm

Relaxačný kúpeľ s voňavou soľouRELAXAČNÝ KÚPEĽ S VOŇAVOU SOĽOU

Pre oddych, krásu aj zdravie..
Prekrásne vône a blahodárny účinok byliniek, kvetov 
a rastlín, ktoré sme s citom a rozumom spojili, vytvorili 
darček so zážitkom. Už je len na Vás nájsť si ten správny 
čas a nechať sa hýčkať mätou, levanduľou, šalviou, 
medovkou .... krása.

Balíček obsahuje 100% prírodné produkty:
•Prírodné peelingové mydlo 40g - ručne vyrobené
•Soľ do kúpeľa 260g - naša receptúra
Krabička s rozmerom: 10 x 21,5 cm

Pre oddych, krásu aj zdravie..
Prekrásne vône a blahodárny účinok byliniek, kvetov a rastlín, 
ktoré sme s citom a rozumom spojili, vytvorili darček so 
zážitkom. Už je len na Vás nájsť si ten správny čas a nechať sa 
hýčkať mätou, levanduľou, šalviou, medovkou .... krása.
Balíček obsahuje 100% prírodné produkty:
•Prírodné peelingové mydlo 40g - ručne vyrobené
•Soľ do kúpeľa 260g - naša receptúra
Krabička s rozmerom: 10 x 21,5 cm

Relaxačný kúpeľ s voňavou soľou

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Dali sme si záležať, aby ste mali pri pohľade na tieto hodiny 
pocit spokojnosti, pohody, domova.
Čas nezastavíme, minulosť nevrátime, ale spomienky ostávajú.
Hodiny vyrábame s ľudovým motívom, ale aj s maľbami obcí a 
miest.
Popis produktu:
•Vonkajší rozmer: 22,8 cm x 27,7 cm
•Hodinky s tichým chodom, rušiť nebudú.

Nástenné hodiny  

Dali sme si záležať, aby ste mali pri pohľade na tieto hodiny 
pocit spokojnosti, pohody, domova.
Čas nezastavíme, minulosť nevrátime, ale spomienky ostávajú.
Hodiny vyrábame s ľudovým motívom, ale aj s maľbami obcí a 
miest.
Popis produktu:
•Vonkajší rozmer: 22,8 cm x 27,7 cm
•Hodinky s tichým chodom, rušiť nebudú.

Nástenné hodiny  

Dali sme si záležať, aby ste mali pri pohľade na tieto hodiny 
pocit spokojnosti, pohody, domova.
Čas nezastavíme, minulosť nevrátime, ale spomienky ostávajú.
Hodiny vyrábame s ľudovým motívom, ale aj s maľbami obcí a 
miest.
Popis produktu:
•Vonkajší rozmer: 22,8 cm x 27,7 cm
•Hodinky s tichým chodom, rušiť nebudú.

Nástenné hodiny  

Dali sme si záležať, aby ste mali pri pohľade na tieto hodiny 
pocit spokojnosti, pohody, domova.
Čas nezastavíme, minulosť nevrátime, ale spomienky ostávajú.
Hodiny vyrábame s ľudovým motívom, ale aj s maľbami obcí a 
miest.
Popis produktu:
•Vonkajší rozmer: 22,8 cm x 27,7 cm
•Hodinky s tichým chodom, rušiť nebudú.

Nástenné hodiny  

NÁSTENNÉ HODINY

Dali sme si záležať, aby ste mali pri pohľade na tieto hod-
iny pocit spokojnosti, pohody, domova. Čas nezastavíme, 
minulosť nevrátime, ale spomienky ostávajú. Hodiny 
vyrábame s ľudovým motívom, ale aj s maľbami obcí 
a miest.

Popis produktu:
•Vonkajší rozmer: 22,8 cm x 27,7 cm
•Hodinky s tichým chodom, 
rušiť nebudú.

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



"...Krčí sa, ale krásne..." hovorí ten, čo si ľan obľúbil.
Ľanové vrecká sú časom overený, výborný spôsob skladovania 
chlebíka, ale aj cesnaku, cibuľky, sušeného ovocia či byliniek. 
Tento má praktické zaväzovanie šnúrkou vo všitom tuneli.
Ručne tkané, tradičné slovenské ľanové plátno je vhodné pre 
alergikov, nakoľko je to jeden z mála čistých prírodných 
materiálov.
•Materiál: 100% ľan
•Rozmery: 52x32cm (rozmery sú orientačné, nakoľko každý 
kúsok je originál)
•Ručná výroba - naša

Ľanové vrecko na chlebík
ĽANOVÉ VRECKO NA CHLEBÍK

“...Krčí sa, ale krásne...” hovorí ten, čo si ľan obľúbil.
Ľanové vrecká sú časom overený, výborný spôsob 
skladovania chlebíka, ale aj cesnaku, cibuľky, sušeného 
ovocia či byliniek.
Tento má praktické zaväzovanie šnúrkou vo všitom 
tuneli. Ručne tkané, tradičné slovenské ľanové plátno 
je vhodné pre alergikov, nakoľko je to jeden z mála čistých 
prírodných materiálov.

•Materiál: 100% ľan
•Rozmery: 52x32cm (rozmery sú orientačné, nakoľko 
každý kúsok je originál)
•Ručná výroba - naša

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Pôsobí ako malá kniha tajomstiev prírody...
Blok s lipou je krásnym darčekom pre gazdinku na recepty, 
pánovi do kancelárie, študentom na zápisy ... všetkým Vám, pre 
potešenie.
•Formát A5, linajkový, 60 stranový

Blok s lipou

BLOK S LIPOU

Pôsobí ako malá kniha tajomstiev prírody...
Blok s lipou je krásnym darčekom pre gazdinku 
na recepty, pánovi do kancelárie, študentom 
na zápisy ... všetkým Vám, pre potešenie.

•Formát A5, linajkový, 60 stranový

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Poznámkový blok na Vaše každodenné zápisky
s motívom tradičnej slovenskej modrotlače.
•formát A5
•blok s linkami, 50 listový

Blok s motívom modrotlačeBLOK S MOTÍVOM MODROTLAČE

Poznámkový blok na Vaše každodenné zápisky
s motívom tradičnej slovenskej modrotlače.

•formát A5
•blok s linkami, 50 listový

Poznámkový blok na Vaše každodenné zápisky
s motívom tradičnej slovenskej modrotlače.
•formát A5
•blok s linkami, 50 listový

Blok s motívom modrotlače

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Čaje sú spojením umenia, kultúry a tradícií.
Doprajte si chvíľku pohody, pokoja, šálku zdravia s 
prieduškovým čajom. V balení z nášho ručného papiera je z 
čajíku krásny darček.
•Balenie: 50g

Čajík s tanečníkmi 50g

ČAJÍK S TANEČNÍKMI 50g

Čaje sú spojením umenia, kultúry a tradícií.
Doprajte si chvíľku pohody, pokoja, šálku zdravia 
s prieduškovým čajom. V balení z nášho ručného 
papiera je z čajíku krásny darček.

•Balenie: 50g

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Lahodný lekvárik, sladučký, voňavý, náš slovenský
s folklórnym motívom v sebe nesie odkaz našich starých mám. 
Veru, chutí tak, ako keď sme boli deti, ochutnajte, zaspomínajte 
si ... Lekvár je vyrobený zo šípkového pretlaku. Bez chemickej 
konzervácie.
•Hmotnosť: 260g

Lekvárik s tanečníkmi 260g
Lahodný lekvárik, sladučký, voňavý, náš slovenský
s folklórnym motívom v sebe nesie odkaz našich starých mám. 
Veru, chutí tak, ako keď sme boli deti, ochutnajte, zaspomínajte 
si ... Lekvár je vyrobený zo šípkového pretlaku. Bez chemickej 
konzervácie.
•Hmotnosť: 260g

Lekvárik s tanečníkmi 260g
Lahodný lekvárik, sladučký, voňavý, náš slovenský
s folklórnym motívom v sebe nesie odkaz našich starých mám. 
Veru, chutí tak, ako keď sme boli deti, ochutnajte, zaspomínajte 
si ... Lekvár je vyrobený zo šípkového pretlaku. Bez chemickej 
konzervácie.
•Hmotnosť: 260g

Lekvárik s tanečníkmi 260gLEKVÁRIK S TANEČNÍKMI 260g

Lahodný lekvárik, sladučký, voňavý, náš slovenský
s folklórnym motívom v sebe nesie odkaz našich starých 
mám. Veru, chutí tak, ako keď sme boli deti, ochutnajte, 
zaspomínajte si ... Lekvár je vyrobený zo šípkového 
pretlaku. Bez chemickej konzervácie.

•Hmotnosť: 260g

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



"Taký pravý, orechový, piekla babka nám.
Skryla koláč do komory,
sladká vôňa, chuť domova,
zjedol som ho sám ..."
Stačí pár jabĺčok a šup do pece, do pohára sme nachystali 
všetko na úžasný koláčik. Piekli sme aj my, takže vyskúšaný a 
pochválený.
•Balenie obsahuje: Sypaný koláč v pohári, 900ml, s receptom na 
prípravu na zadnej strane pohára. Zloženie: ovsené vločky, 
maková zmes, trstinový cukor, orechová zmes.

Sypaný koláčik v pohári

SYPANÝ KOLÁČIK V POHÁRI

“Taký pravý, orechový, piekla babka nám.
Skryla koláč do komory,
sladká vôňa, chuť domova,
zjedol som ho sám ...”
Stačí pár jabĺčok a šup do pece, do pohára sme nachystali
všetko na úžasný koláčik. Piekli sme aj my, takže vys-
kúšaný a pochválený.

•Balenie obsahuje: Sypaný koláč v pohári, 900ml, 
s receptom na prípravu na zadnej strane pohára. 
Zloženie: ovsené vločky, maková zmes, trstinový cukor, 
orechová zmes.

"Taký pravý, orechový, piekla babka nám.
Skryla koláč do komory,
sladká vôňa, chuť domova,
zjedol som ho sám ..."
Stačí pár jabĺčok a šup do pece, do pohára sme nachystali 
všetko na úžasný koláčik. Piekli sme aj my, takže vyskúšaný a 
pochválený.
•Balenie obsahuje: Sypaný koláč v pohári, 900ml, s receptom na 
prípravu na zadnej strane pohára. Zloženie: ovsené vločky, 
maková zmes, trstinový cukor, orechová zmes.

Sypaný koláčik v pohári

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Podľa tradícií je jablko symbolom krásy, zdravia a jednotnosti.

Sušenie je jedným z najstarších, najprirodzenejších a 
najšetrnejších spôsobov konzervovania. Hryzkajte zdravé 
dobroty.
Jabĺčka sme zabalili do ručného papiera s folklórnym motívom. 
Krásny, chutný a sladký darček, ktorý viete doplniť ďalšími 
výrobkami z tejto sady.

Sušené BIO jabĺčka s tanečníkmi 100g

SUŠENÉ BIO JABĹČKA S TANEČNÍKMI 100g

Podľa tradícií je jablko symbolom krásy, zdravia 
a jednotnosti. Sušenie je jedným z najstarších, 
najprirodzenejších a najšetrnejších spôsobov 
konzervovania. Hryzkajte zdravé dobroty.
Jabĺčka sme zabalili do ručného papiera s folklórnym 
motívom.
Krásny, chutný a sladký darček, ktorý viete doplniť 
ďalšími výrobkami z tejto sady.

Podľa tradícií je jablko symbolom krásy, zdravia a jednotnosti.

Sušenie je jedným z najstarších, najprirodzenejších a 
najšetrnejších spôsobov konzervovania. Hryzkajte zdravé 
dobroty.
Jabĺčka sme zabalili do ručného papiera s folklórnym motívom. 
Krásny, chutný a sladký darček, ktorý viete doplniť ďalšími 
výrobkami z tejto sady.

Sušené BIO jabĺčka s tanečníkmi 100g

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Chutné a voňavé slovenské huby.
Sú zdraviu prospešné a ešte k tomu aj vynikajúce na prípravu 
Vašich hubových špecialít. Slovenský výrobok bez chemickej 
konzervácie, l. trieda kvality. Milý darčke zabalený v krásnom 
bielom vrecku s jemnou krajkou a modrotlačovým motívom.
•Hmotnosť: 30g

Lesné hubyLESNÉ HUBY

Chutné a voňavé slovenské huby.
Sú zdraviu prospešné a ešte k tomu aj vynikajúce 
na prípravu Vašich hubových špecialít. 
Slovenský výrobok bez chemickej konzervácie, l. trieda 
kvality. Milý darčke zabalený v krásnom bielom vrecku 
s jemnou krajkou a modrotlačovým motívom.

•Hmotnosť: 30g

Chutné a voňavé slovenské huby.
Sú zdraviu prospešné a ešte k tomu aj vynikajúce na prípravu 
Vašich hubových špecialít. Slovenský výrobok bez chemickej 
konzervácie, l. trieda kvality. Milý darčke zabalený v krásnom 
bielom vrecku s jemnou krajkou a modrotlačovým motívom.
•Hmotnosť: 30g

Lesné huby

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Plátené vrecko s motívom vtáčika, naplnené čajíkom.
Čaje sú spojením umenia, kultúry a tradícií. Tento druh 
pomáha proti rôznym, hlavne dýchacím, neduhom. Balenie ako 
od babky, poteší, aj keď už čajík bude vypitý...
Prieduškový čajík: Hmotnosť: 50g, zmes kvetu prvosienky jarnej, rumančeka 
kamilkového, list skorocelu kopijovitého a ďalšie liečivé bylinky pomôžu pri 
problémoch s dýchacími cestami. Lahôdkový čajík 50g, do ktorého sme pridali 
bazu čiernu, ružu šípovú, jabloň domácu, medovku lekársku a iné bylinky, osvieži 
svojou jemnou ovocno-bylinkovou chuťou. Sviatočný čajík 50g, ktorý si môžete 
dopriať aj počas sviatkov, aj vo všedný deň, je zmesou medovky lekárskej, mäty 
priepornej, skorocelu kopijovitého a ďalších byliniek. Lipový čajík 30g, z kvetu 
lipy, má potopudný účinok, vhodný pri chrípke a ochoreniach dýchacích ciest. 
Minimálny dátum trvanlivosti je 2 roky od dátumu plnenia. Vyrobené na 
Slovensku. Plátené vrecko s potlačou: Materiál: plátno

Čajík v plátenom vrecúšku
ČAJÍK V PLÁTENOM VRECÚŠKU

Plátené vrecko s motívom vtáčika, naplnené čajíkom.
Čaje sú spojením umenia, kultúry a tradícií. Tento druh
pomáha proti rôznym, hlavne dýchacím, neduhom. 
Balenie ako od babky, poteší, aj keď už čajík bude vypitý...
Prieduškový čajík: Hmotnosť: 50g, zmes kvetu prvosienky 
jarnej, rumančeka kamilkového, list skorocelu kopijovitého 
a ďalšie liečivé bylinky pomôžu pri problémoch 
s dýchacími cestami. Lahôdkový čajík 50g, do ktorého 
sme pridali bazu čiernu, ružu šípovú, jabloň domácu, 
medovku lekársku a iné bylinky, osvieži svojou jemnou 
ovocno-bylinkovou chuťou. Sviatočný čajík 50g, ktorý si 
môžete dopriať aj počas sviatkov, aj vo všedný deň, 
je zmesou medovky lekárskej, mäty priepornej, skorocelu 
kopijovitého a ďalších byliniek. Lipový čajík 30g, z kvetu 
lipy, má potopudný účinok, vhodný pri chrípke a ochoreniach 
dýchacích ciest. 
Minimálny dátum trvanlivosti je 2 roky od dátumu 
plnenia. Vyrobené na Slovensku. Plátené vrecko 
s potlačou: Materiál: plátno

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Liečivá sila prírody ako darček
bez pridaní arómy, bez farbív, bez konzervantov, bez éčok -
jednoducho 100% prírodný produkt - hustý sirup podľa 
tradičných starých receptúr našich predkov.
•Objem 500ml
•Lipový kvet sa používa pri: nachladnutí a proti chrípke, 
významne zvyšuje potenie a znižuje horúčku. Pri dlhodobom 
používaní sa naplno prejavia jeho blahodárne účinky.

Lipový sirup s citrónovou trávou 0,5l

LIPOVÝ SIRUP S CITRÓNOVOU TRÁVOU 0,5 l

Liečivá sila prírody ako darček bez pridaní arómy, 
bez farbív, bez konzervantov, bez éčok - jednoducho 100% 
prírodný produkt - hustý sirup podľa tradičných starých 
receptúr našich predkov.

•Objem 500ml
•Lipový kvet sa používa pri: nachladnutí a proti chrípke,
významne zvyšuje potenie a znižuje horúčku. 
Pri dlhodobom používaní sa naplno prejavia jeho 
blahodárne účinky.

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Nie hocijaké bylinky, ale veľmi dôkladne namiešaná zmes
liečivej sily.
Vôňa kvetov rumančeka kamilkového a prvosienky jarnej, listy
ibišu lekárskeho a skorocelu a ďalších bylín, navodí príjemnú
sviatočnú atmosféru a čajík príjemne zahreje a vzpruží. V
pohodlí si doprajte si tento sypaný čaj počas celého roku.
•Obsah: 1,5l

Bylinkový pohár s vianočným motívom 1,5 l

BYLINKOVÝ POHÁR S VIANOČNÝM MOTÍVOM 1,5 l

Nie hocijaké bylinky, ale veľmi dôkladne namiešaná 
zmes liečivej sily. Vôňa kvetov rumančeka kamilkového 
a prvosienky jarnej, listy ibišu lekárskeho a skorocelu 
a ďalších bylín, navodí príjemnú sviatočnú atmosféru 
a čajík príjemne zahreje a vzpruží. 

V pohodlí si doprajte si tento sypaný čaj počas celého roku.

•Obsah: 1,5l

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



„Pustite ma mamko na tanec, na tanec, lebo sa mi zažal 
kahanec..."
Slovenské tradície v darčekovom balení pre tých, ktorí si radi 
zakrpčia horehronský dupák, či detviansky odzemok, aj tých, 
ktorí naše Slovensko ešte len spoznávajú..
Obsah balenia:
•Medovina, 0,18l
•Šípkový lekvár, 260ml
•Med kvetový, 250ml
•Sušené BIO jabĺčka, 100g
•Belgická čokoláda s vlašskými orechami, 50g
•Prieduškový čaj, 50g
•Darčeková bednička, rozmer: 26x32cm

Tanečníci veľká sadaTANEČNÍCI VEĽKÁ SADA

„Pustite ma mamko na tanec, na tanec, lebo sa mi zažal
kahanec...”
Slovenské tradície v darčekovom balení pre tých, ktorí si 
radi zakrpčia horehronský dupák, či detviansky odzemok, 
aj tých, ktorí naše Slovensko ešte len spoznávajú...

Obsah balenia:
•Medovina, 0,18l
•Šípkový lekvár, 260ml
•Med kvetový, 250ml
•Sušené BIO jabĺčka, 100g
•Belgická čokoláda s vlašskými orechami, 50g
•Prieduškový čaj, 50g
•Darčeková bednička, rozmer: 26x32cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Tancovala by ja, naša chyža malá..."
Kúsok ľudového tanca v darčekovej podobe. V malej tanečnej
sade, balenej v drevenej debničke, nájdete výrobky, ktoré
nielen výborne chutia, ale majú aj pozitívny vplyv na Váš
organizmus.
Obsah balenia:
•Medovina 0,18l
•Šípková nátierka, 260ml
•Med kvetový, 250ml
•Darčeková bednička, rozmer: 20x20cm

Tanečníci malá sada
TANEČNÍCI MALÁ SADA

Tancovala by ja, naša chyža malá...”
Kúsok ľudového tanca v darčekovej podobe. 
V malej tanečnej sade, balenej v drevenej debničke, 
nájdete výrobky, ktoré nielen výborne chutia, ale majú 
aj pozitívny vplyv na Váš organizmus.

Obsah balenia:
•Medovina 0,18l
•Šípková nátierka, 260ml
•Med kvetový, 250ml
•Darčeková bednička, rozmer: 20x20cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Kytička uvitá z lesných jahôd, čučoriedok a šípok ...
tá krásna vôňa Vás prenesie na rozkvitnuté lúky, do 
detských čias, keď bolo tak príjemne na prázdninách u 
starých mám na dedine. 
Obsah balenia: 
•Medovinka, 0,18l 
•Šípková nátierka, 260ml 
•Med kvetový, 250ml 
•Sušené BIO jabĺčka, 100g 
•Sypaný prieduškový čaj, 50g 
•Horká čokoláda so slovenskými vlašskými orechami, 
50g 
•Drevená debnička, rozmer: 26x32cm

Darčeková sada s kytičkouDARČEKOVÁ SADA S KYTIČKOU

Kytička uvitá z lesných jahôd, čučoriedok a šípok ...
tá krásna vôňa Vás prenesie na rozkvitnuté lúky, 
do detských čias, keď bolo tak príjemne na prázdninách 
u starých mám na dedine.

Obsah balenia:
•Medovinka, 0,18l
•Šípková nátierka, 260ml
•Med kvetový, 250ml
•Sušené BIO jabĺčka, 100g
•Sypaný prieduškový čaj, 50g
•Horká čokoláda so slovenskými vlašskými 
orechami, 50g
•Drevená debnička, rozmer: 26x32cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



"Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší, na tom našom salaši."
Už naši predkovia vedeli, že plody sliviek dokážu účinne pomôcť 
pri tráviacich problémoch, pri bolesti hrdla, prechladnutí, alebo 
posilniť imunitu. Niektoré z týchto vlastností si zachovali aj vo 
svojej tekutej podobe. Najmä z tohto dôvodu Vám ponúkame 
pravú slovenskú slivovicu, ktorej konzumácia v malých 
množstvách je na zdravie!
Obsah balenia:
Slovenská slivovica, objem: 0,2l, obsah alkoholu: 40%
Kvetový med, 250g
Lahôdkový čaj, 50g
Bednička s rozmermi: 38x8x9cm

Slivovicová sada vianočnáSLIVOVICOVÁ SADA VIANOČNÁ

“Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší, na tom našom salaši.”
Už naši predkovia vedeli, že plody sliviek dokážu účinne 
pomôcť pri tráviacich problémoch, pri bolesti hrdla, pre-
chladnutí, alebo posilniť imunitu. 
Niektoré z týchto vlastností si zachovali aj vo svojej 
tekutej podobe. Najmä z tohto dôvodu Vám ponúkame
pravú slovenskú slivovicu, ktorej konzumácia v malých
množstvách je na zdravie!

Obsah balenia:
Slovenská slivovica, objem: 0,2l, obsah alkoholu: 40%
Kvetový med, 250g
Lahôdkový čaj, 50g
Bednička s rozmermi: 38x8x9cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



"Ide zima, ide mráz, kam sa vtáčku, kam schováš?..."
Hlavnou ingredienciou je ručne spracovaný 
sirup, vyrobený podľa starých postupov, bez akýchkoľvek 
chemických prídavkov. Zmes bylín navodzuje pohodu a 
dobrú náladu. Pôsobí priaznivo na dýchacie a močové 
cesty.
Produkty tejto darčekovej sady so slovenskými 
pamiatkami prinesú do duše aj tela pozitívnu energiu a 
pohodu - nielen v zimných mesiacoch...
Sada obsahuje:
•sirup z liečivých byliniek, ktorý navodzuje dobrú náladu, 
objem: 0,2l
•slovenskú slivovicu 0,2l, 40% alk.
•lahôdkový čaj 15g
•kvetový medík 125g
•mentolové cukríky 12g
•keramické srdiečko, ktoré si môžete kamkoľvek zavesiť 
alebo nosiť ako prívesok
•rozmer bedničky cca: 34 x 19,5 x 8,5 cm

Zimná bylinková sadaZIMNÁ BYLINKOVÁ SADA

“Ide zima, ide mráz, kam sa vtáčku, kam schováš?...”
Hlavnou ingredienciou je ručne spracovaný sirup, 
vyrobený podľa starých postupov, bez akýchkoľvek
chemických prídavkov. Zmes bylín navodzuje pohodu 
a dobrú náladu. Pôsobí priaznivo na dýchacie a močové
cesty. Produkty tejto darčekovej sady so slovenskými
pamiatkami prinesú do duše aj tela pozitívnu energiu 
a pohodu - nielen v zimných mesiacoch...

Sada obsahuje:
•sirup z liečivých byliniek, ktorý navodzuje dobrú náladu,
objem: 0,2l
•slovenskú slivovicu 0,2l, 40% alk.
•lahôdkový čaj 15g
•kvetový medík 125g
•mentolové cukríky 12g
•keramické srdiečko, ktoré si môžete kamkoľvek zavesiť
alebo nosiť ako prívesok
•rozmer bedničky cca: 34 x 19,5 x 8,5 cm

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



"Hrajte mi husličky, z javora doštičky, nech sa vytancujú tie 
moje nožičky..."
Kúsok ľudového tanca v darčekovej podobe. V malej tanečnej 
sade, balenej v drevenej debničke, nájdete výrobky, ktoré 
nielen výborne chutia, ale majú aj pozitívny vplyv na Váš 
organizmus.
Obsah balenia:
•Medovina 0,18l
•Šípková nátierka, 260ml
•Med kvetový, 250ml
•Darčeková bednička, rozmer: 20x20cm
Plátená taštička s tanečníkmi, vhodná ako darčeková taška, aj 
na parádu.
Budete si s ňou vykračovať ľahučkým krokom..

Tanečníci - malá bednička v plátenej taške
TANEČNÍCI - MALÁ BEDNIČKA v plátenej taške

“Hrajte mi husličky, z javora doštičky, nech sa vytancujú 
tie moje nožičky...”
Kúsok ľudového tanca v darčekovej podobe. V malej 
tanečnej sade, balenej v drevenej debničke, nájdete 
výrobky, ktoré nielen výborne chutia, ale majú aj 
pozitívny vplyv na Váš organizmus.

Obsah balenia:
•Medovina 0,18l
•Šípková nátierka, 260ml
•Med kvetový, 250ml
•Darčeková bednička, rozmer: 20x20cm

Plátená taštička s tanečníkmi, vhodná ako darčeková 
taška, aj na parádu.
Budete si s ňou vykračovať ľahučkým krokom..

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Domáci Čučoriedkový likér... už ste taký chutnali?
Postupujte podľa priloženej receptúry a sami si pripravte 
domáci likérik. Môže sa konzumovať ihneď, ale dajte mu pár 
dní, keď postojí, chute sa nádherne spoja...
Obsah: vodka 0,5l, medík 100ml, sušená zmes, recept 
Likér je nie len chutný, ale doslova nabitý vitamínmi. V
chladnom období je výborným doplnkom na podporu imunity.
Klinček má mierne znecitlivujúce účinky a pomôže zmierniť
bolesť hrdla pri chrípke či pri bolesti zubov. Škorica dokáže
prehriať organizmus, pôsobí ako liek, má antibiotické a
protirakovinové účinky. Sušené čučoriedky zalejeme vodkou
tak, aby boli ponorené a necháme na svetlom mieste
macerovať najmenej 14 dní. (vodka sa musí zľahka zafarbiť).
Keď vodka dostatočne stmavne, prefiltrujeme ju cez sitko,
alebo kávový filter (6x). Med rozpustíme v 0,1l horúcej vody,
pridáme klinčeky, škoricu a necháme vychladnúť. Vychladnutú
zmes zmiešame s macerátom.

Likérka - s čučoriedkami
LIKÉRKA - S ČUČORIEDKAMI

Domáci Čučoriedkový likér... už ste taký chutnali?
Postupujte podľa priloženej receptúry a sami si pripravte
domáci likérik. Môže sa konzumovať ihneď, ale dajte mu 
pár dní, keď postojí, chute sa nádherne spoja...
Obsah: vodka 0,5l, medík 100ml, sušená zmes, recept
Likér je nie len chutný, ale doslova nabitý vitamínmi. 
V chladnom období je výborným doplnkom na podporu 
imunity. Klinček má mierne znecitlivujúce účinky 
a pomôže zmierniť bolesť hrdla pri chrípke či pri bolesti 
zubov. Škorica dokáže prehriať organizmus, pôsobí ako 
liek, má antibiotické a protirakovinové účinky. Sušené 
čučoriedky zalejeme vodkou tak, aby boli ponorené a 
necháme na svetlom mieste macerovať najmenej 14 dní. 
(vodka sa musí zľahka zafarbiť). Keď vodka dostatočne 
stmavne, prefiltrujeme ju cez sitko, alebo kávový filter (6x). 
Med rozpustíme v 0,1l horúcej vody, pridáme klinčeky, 
škoricu a necháme vychladnúť. Vychladnutú
zmes zmiešame s macerátom.

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Dobrotky darované v taštičke, milý a chutný darček
my sme pre Vás vybrali tieto:
Medovina, 0,18l
Šípková nátierka, 260g
Sypaný prieduškový čaj, 50g
Papierová taška, A5
Máte záujem vytvoriť si iný, vlastný balíček? Nech sa páči, chutí 
máme dosť...

Sada s tanečníkmi, v papierovej darčekovej taštičkeSADA S TANEČNÍKMI, v papierovej darčekovej taštičke

Dobrotky darované v taštičke, milý a chutný darček
my sme pre Vás vybrali tieto:

Medovina, 0,18l
Šípková nátierka, 260g
Sypaný prieduškový čaj, 50g
Papierová taška, A5

Máte záujem vytvoriť si iný, vlastný balíček? 
Nech sa páči, chutí máme dosť...

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Spravte si miesto na zemi, rozprestrite hrací plán a vyskúšajte, 
čo o našej krajine viete a čo ešte nie...

Nie je nič lepšie, ako stráviť čas s tými, ktorých máme radi. Bolo 
nám veľkým potešením vytvoriť hru pre detičky a vlastne aj 
celú rodinu. Zábavnou formou precestujete panáčikmi celé 
naše krásne Slovensko.
Príjemnú zábavu!
Hra obsahuje:
•herný plán formát banner 1824,26 x 1290,00 mm
•hracia kocka
•figúrky 6ks
•vedomostné kartičky 96ks
•pravidlá hry

HRA - Poďme spoznať SlovenskoHRA - POĎME SPOZNAŤ SLOVENSKO

Spravte si miesto na zemi, rozprestrite hrací plán 
a vyskúšajte, čo o našej krajine viete a čo ešte nie...
Nie je nič lepšie, ako stráviť čas s tými, ktorých máme 
radi. Bolo nám veľkým potešením vytvoriť hru 
pre detičky a vlastne aj celú rodinu. 
Zábavnou formou precestujete panáčikmi celé
naše krásne Slovensko.
Príjemnú zábavu!

Hra obsahuje:
•herný plán formát banner 1824,26 x 1290,00 mm
•hracia kocka
•figúrky 6ks
•vedomostné kartičky 96ks
•pravidlá hry

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Poďme spoznať Slovensko
Nie je nič lepšie, ako stráviť čas s tými, ktorých máme radi. Bolo 
nám veľkým potešením vytvoriť hru pre detičky a vlastne aj 
celú rodinu. Zábavnou formou precestujete panáčikmi celé 
naše krásne Slovensko. Vyskúšajte, čo o ňom viete a čo ešte nie 
...
Príjemú zábavu!
Hra obsahuje:
•herný plán formát A3
•hracia kocka
•figúrky 4ks
•vedomostné kartičky 96ks
•pravidlá hry

HRA - Poďme spoznať SlovenskoHRA - POĎME SPOZNAŤ SLOVENSKO

Poďme spoznať Slovensko
Nie je nič lepšie, ako stráviť čas s tými, ktorých máme 
radi. Bolo nám veľkým potešením vytvoriť hru pre detičky 
a vlastne aj celú rodinu. Zábavnou formou precestujete 
panáčikmi celé naše krásne Slovensko. 
Vyskúšajte, čo o ňom viete a čo ešte nie...
Príjemú zábavu!

Hra obsahuje:
•herný plán formát A3
•hracia kocka
•figúrky 4ks
•vedomostné kartičky 96ks
•pravidlá hry

Poďme spoznať Slovensko
Nie je nič lepšie, ako stráviť čas s tými, ktorých máme radi. Bolo 
nám veľkým potešením vytvoriť hru pre detičky a vlastne aj 
celú rodinu. Zábavnou formou precestujete panáčikmi celé 
naše krásne Slovensko. Vyskúšajte, čo o ňom viete a čo ešte nie 
...
Príjemú zábavu!
Hra obsahuje:
•herný plán formát A3
•hracia kocka
•figúrky 4ks
•vedomostné kartičky 96ks
•pravidlá hry

HRA - Poďme spoznať Slovensko

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.



Nech láska prekvitá, tam, kde treba,
v mandalkovom tričku nájde aj teba.
Čarokruh je mandala, ktorá bola vytvorená so zámerom,
priniesť do života nositeľa tohto trička čaro novej lásky, alebo
upevniť a znásobiť lásku, ktorá už existuje. Mandalku vymaľujte
podľa svojej fantázie a cítenia a vložte do nej myšlienky na toho,
koho ľúbite či túžby po láske, ktorá vo Vašom živote zatiaľ
chýba, alebo ju máte a chcete ju ešte viac posilniť.
Prajeme Vám príjemné tvorivé momenty pri ožívaní
čarokruhov...
Balenie:
•Tričko: 100% bavlna
•Gramáž: 155g/m2
•Fixky: 4 farby, sú súčasťou balenia

Čarokruh na lásku ♥
HRA - POĎME SPOZNAŤ SLOVENSKO

Nech láska prekvitá, tam, kde treba,
v mandalkovom tričku nájde aj teba.
Čarokruh je mandala, ktorá bola vytvorená so zámerom,
priniesť do života nositeľa tohto trička čaro novej lásky, 
alebo upevniť a znásobiť lásku, ktorá už existuje. 
Mandalku vymaľujte podľa svojej fantázie a cítenia 
a vložte do nej myšlienky na toho, koho ľúbite či túžby 
po láske, ktorá vo Vašom živote zatiaľ chýba, alebo ju máte 
a chcete ju ešte viac posilniť.
Prajeme Vám príjemné tvorivé momenty pri ožívaní
čarokruhov...

Balenie:
•Tričko: 100% bavlna
•Gramáž: 155g/m2
•Fixky: 4 farby, 
sú súčasťou balenia

Nech láska prekvitá, tam, kde treba,
v mandalkovom tričku nájde aj teba.
Čarokruh je mandala, ktorá bola vytvorená so zámerom,
priniesť do života nositeľa tohto trička čaro novej lásky, alebo
upevniť a znásobiť lásku, ktorá už existuje. Mandalku vymaľujte
podľa svojej fantázie a cítenia a vložte do nej myšlienky na toho,
koho ľúbite či túžby po láske, ktorá vo Vašom živote zatiaľ
chýba, alebo ju máte a chcete ju ešte viac posilniť.
Prajeme Vám príjemné tvorivé momenty pri ožívaní
čarokruhov...
Balenie:
•Tričko: 100% bavlna
•Gramáž: 155g/m2
•Fixky: 4 farby, sú súčasťou balenia

Čarokruh na lásku ♥

Cenovú ponuku zašleme na vyžiadanie. 
Pred realizáciou grafický náhľad s individuálnou grafikou. 
Umiestnenie loga, farebnosť, doplnky a iné detaily budú vopred konzultované.






