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Vážení čtenář!
Maďarsko mělo vždy vynikající zeměpisné a přírodní podmínky k tomu, 
aby se na jeho půdě pěstovali vysoce kvalitní zeleniny a ovoce. 
Karpatskou kotlinu považovali po dlouhou dobu i za sklad potravin 
Evropy. Tuto tradici pokračujeme dodnes, protože díky odborným 
znalostem nahromaděným za staletí a kontinuálnímu technologickému 
rozvoji poklady maďarského zemědělství iv současné době jsou 
synonymem kvality. Není divu, že maďarská gastronomie s charakteris-
tickým světem chutí, dnes už stále více rozmanitá a bohaté kulturní 
dědictví přitahují ročně desítky tisíc turistů objevit krajinu. To je důvod, 
proč je nesmírně důležité propagovat maďarské zemědělské produkty a 
vína, podporovat jejich přístup na trh, dokonce to má roli také ve vytvoře-
ní image země. Tuto strategicky významnou a složitou úlohu plní 
Generální ředitelství pro zemědělský marketing v Magyar Turismus Zrt.
Naše práce bude považována za úspěšnou tehdy, pokud spotřebitelé s 
důvěrou budou vyhledávat maďarské zemědělské produkty a měřitelně 
více produktů malých a středních podnikatelů se objeví na domácích i 
zahraničních trzích. Tyto cíle máme před očima, když naší činností v 
oblasti zemědělského a vinného marketingu společenství chceme 
dosáhnout, aby čím širší vrstvy spotřebitelů poznali kvalitní maďarské 
výrobky a abychom na mnoha mezinárodních výstavách po celém světě 
mohli prezentovat vynikající kvalitu maďarských potravin.
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Dear Reader!
Hungary has always been a land of prime and extraordinary geographical 
and natural resources. As a consequence this land provides excellent 
quality fruits and vegetables. The Carpathian basin has been considered 
the dispensary of Europe and this tradition is kept till today as the 
treasures of Hungarian agriculture still represent quality. No wonder 
the unique and characteristic flavours enriching our cultural heritage 
are a compass for many thousands of tourists to discover the country. 
Besides enhancing the counrty image this is the reason why it is 
outstandingly important to promote and support Hungarian agricultural 
goods and wines in entering the market. This strategically momentous 
and complex task belongs to the responsibilities of the Hungarian 
Tourism Ltd.’s General Directorate of Agricultural Marketing. The key to 
success will be the trust of our consumers picking Hungarian agricultural
goods and that more small and midium size businesses’ products are
present on both inland and foreign markets. With setting up these goals 
we aim to foster promoting Hungarian high quality home products 
expansively and hopefully our common agricultural and wine marketing 
activities will eventually result in showing our products worldwide in 
many international exhibitions and fairs.
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Maďarské	národní	obchodní	sdružení	bylo	založeno	v	roce	
2013	vládou	Maďarské	republiky	a	Maďarskou	obchodní	
a	průmyslovou	komorou.	Slouží	jako	součást	nové	zahraniční	
obchodní	strategie	„Otevíráni	směrem	na	východ“.	Maďarské	
národní	obchodní	sdružení	hledá	nové	kontrakty	a	obchodní	
možnosti	pro	maďarské	společnosti,	jejich	výrobky	a	služby.	
Aktivity	se	zakládají	na	dvou	hlavních	pilířích:	vyhledávání	
a	filtrování	trhů	pro	výrobky	a	služby	maďarských	firem,	
jejichž	výrobky	a	služby	mohou	být	konkurenceschopné	
na	zahraničních	trzích,	a	také	zjištěním	požadavků	těchto	
trhů	pomocí	místních	obchodních	sdružení.	

Maďarské národní obchodní sdružení provádí 
plný rozsah služeb:
•		Zastupování	vysoce	kvalitních	a	konkurenceschopných	
výrobků	z	Maďarska

•		Integrace	a	komplexní	služby	pro	zhodnocení	know-how	
maďarských	firem

•		Spravování	zahraničních	obchodních	transakcí
•		Komplexní	služby,	od	výchozí	nabídky	po	uzavírání	
obchodního	kontraktu	na	základě	požadavků	zákazníků

•		Sledování	obchodních	činností	
•		Globální	přítomnost	–	Kanceláře	pro	zastoupení	na	
zahraničních	trzích

The Hungarian National Trading House Cls. (MNKH) was 
established	in	2013	by	the	Hungarian	Government	and	the	
Hungarian	Chamber	of	Commerce	and	Industry.	As	part	of	the	
new	foreign	trade	strategy	„Opening	towards	the	East”,	the	
Hungarian	National	Trading	House	seeks	new	markets	and	new	
opportunities	for	Hungarian	companies’	products	and	services.	
The	activities	are	built	up	by	two	main	pillars:	filtering	the	markets	
and searching for Hungarian companies whose products and 
services	could	be	competitive	on	foreign	markets	while	
measuring	market	requirements	through	Local	Trading	Houses.

Hungarian National Trading House provides 
a full range of services including:
•		Representing	of	high	quality	and	competitive	
products	from	Hungary

•		Integration	of	complex	services	of	Hungarian	
companies’	know-how	value

•  Managing of foreign trade transactions
•		Complete	services	from	initial	offers	to	
the	contracting	stages	based	on	customer	needs	

•		Follow-up	on	business
•		Global	presence	-	Representative	offices	in	foreign	markets
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Nabízíme	produkty	v	prémiové	kvalitě:	desertní	vína	
„Tokaji	aszu”,	průmyslové	výrobky,	vyrobené	podle	požadavky	
zákazníků	a	balené	čokolády	pro	firemní	zákazníky.	
Všechny	naše	výrobky	jsou	dostupné	jen	ve	špičkové	kvalitě,	
s	personalizovanými	nebo	firemními	etikety,	i	ve	velmi	
malých	množstvích.

We	offer	premium	quality	Tokaji	aszú	dessert	wines	and	artisan,	
custom	made	chocolate	for	company	buyers.	All	our	products	
are	available	in	private	label	and	custom	label	versions	from	very	
low	quantities	but	in	top	quality	only.
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Alföldi	Garabonciás	společnost	s	r.o.,	od	roku	2004	zpracovává	
denně	kozí	mléko	600	dojnic,	které	se	pasou	na	pláních	mezi	
řekami	Tisza	a	Dunaj,	dále	vyrábí	své	výrobky	tradiční	i	moderní	
technologii	z	plnotučného	kravského,	ovčího	i	kozího	mléka.	
Zvláštností	našeho	závodu	je	to,	že	zpracované	mléko	není	
odtučněné,	je	zpracovávané	s	plným	obsahem	tuku	a	ostatních	
cenných	složek	obsáhnutých	v	mléku.	Naše	výrobky	s	mno-
hostranným	využitím	a	jedinečné	chuti,	vyrobené	řemeslnickými	
metody	chceme	využít	k	propagaci	maďarské	sýrařské	tradice	a	
rozšíření	zdravých	stravovacích	zvyků.
Naše výrobky:
-		zrající	polotvrdé,	přírodní,	kořeněné	a	uzené	kozí,	ovčí	a	kravské	sýry
-		přírodní	a	kořeněné	měkké	kozí	sýry
-		krémový	kozí	sýr	ochucený	pažitkou	a	bazalkou
-		přírodní	a	pažitkou	ochucený	kozí	tvaroh,	ovčí	sýr	a	lístkový	
kravský	tvaroh

-		přírodní	a	kořeněné	kozí	a	ovčí	krémové	sýry
-		kozí	a	kravské	mléko,	kyselé	mléko,	kozí	jogurty

Alföldi	Garabonciás	Ltd	has	been	a	creamery	manufacturing	the	
milk	of	600	local	goats	of	breed	pasturing	between	the	area	of	
Danube	and	Tisza	Rivers	on	its	meadows.	Dairy	products	made	of	
goat,	ewe	and	cow’s	milk	are	manufactured	daily	from	the	amount	
of	15	000	liters	milk	on	the	basis	of	traditional	recipe	with	the	help	
of	food	industry	technologies.	The	main	speciality	of	our	plant	is	
that	it	manufactures	whole	milk	preserving	all	the	fat	contents	and	
other	valuable	compositions	of	its	components.	We	would	like	to	
contribute	to	the	promotion	of	Hungarian	cheese	culture	and	
spreading	healthy	diet	and	nutrition	presenting	our	versatile,	
unique	tasted	handcraft	products.	
List of products:
-		Semi	hard	mature	cheese,	spicy	and	smoked	–	goat,	cow	 

and ewe’s – cheese
-		Plain	cheese	and	spicy	soft	goat	cheese
-		Creamy	goat	cheese-balls	with	basil	and	chives
-		Plain	cheese	and		goat	cottage	cheese	with	chives,	 

goat cheese and curd cheese
-		Plain	and	seasoned	goat	cheese	cream,	ewe	cheese	cream,	 
goat	and	cow	milk,	clabber	and	yoghurt	form	goat	milk.	

ALFÖLDI 
GARABONCIÁS
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Rodina	Bock	se	zabývá	výrobou	vína	od	roku	1850.	
Na	začátku	své	kariéry	József	Bock	sklízel	hroznové	víno	z	
rozlohy	0,5	ha,	v	současnosti	je	to	140	ha.	Produkuje	
36	druhů	různých	vín.	Provádíme	organické	vinařství,	
aplikujeme	ekologicky	přijatelné	způsoby	výroby.	Úrodu	sklízíme	
s	maximální	péčí,	hroznové	víno	přichází	do	našich	
zpracovávatelských	prostor,	vybavené	nejmodernější	
technologií,	kde	ročně	vyrábíme	kolem	6-7000	hektolitrů	vína.

The	Bock	family	has	been	making	wine	since	1850.	
At	the	beginning	of	his	career	József	Bock	harvested	
from	an	area	of	0.5	hectares,	currently	processes	the	harvest	
of	140	hectares	of	vineyards,	producing	36	different	kinds	
of	wines.	We	practice	organic	viticulture	this	means	that	
we	apply	environmentally	friendly	solutions.	The	fruit	is	
harvested	with	special	care	and	arrives	each	
year	at	our	premises	equipped	with	the	most	
modern	technologies,	where	6-7000	hectolitres	
of	wine	is	produced	each	year.

BOCK PANZIÓ
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Happy	Hungarian	Vine	je	značka	vytvořená	v	roce	2012	
jednotlivci,	nadšenci	vína,	kteří	věří	ve	vysoké	kvalitě	
chutných	maďarských	vín.	Kvalitní	maďarská	vína	vyvážíme	
do	celé	Evropy,	s	unikátní	a	vynikající	koncepcí.	Naše	
společnost	zastupuje	mladé	vinaře,	patřící	k	první	a	druhé	
generaci	vinařů.	Mají	velké	mezinárodní	zkušenosti	a	ovládají	
nejnovější	vinařské	technologie	v	kombinaci	s	tradičními	
maďarskými	technologiemi.	Naše	nové	generace	vinařů	
zastupuje	22	vinařských	regionů	Maďarska.

Happy	Hungarian	Wine	is	a	brand	
created	in	2012	by	wine	enthusiast	
individuals	who	believe	in	the	
high-quality	Hungarian	wine	
delicacies.	We	export	Hungarian	
quality	wines	across	Europe	with	
a	unique	and	outstanding	conception.	
Our	company	represents	young,	
trendy	winemakers	belonging	to	first	
and	second-generation	producers.	
They	have	major	international	
experience	and	acquired	the	latest	
wine producing technologies 
combined	with	Hungarian	
winemaking	traditions.	Our	new	
generation	winemakers	represent	
Hungary’s	22	wine	regions.

HAPPY HUNGARIAN 
WINE
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Herbatea	Manufaktúra	je	maďarský	rodinný	podnik,	
který	Vám	nabízí	výrobky,	zpracovávané	ve	vysoké	kvalitě	
řemeslníků,	zahrnující	nejlepší	zkušenosti	přírodní	medicíny	
a	tajemství	komory	našich	babiček.

Herbatea	Manufaktúra	is	a	Hungarian	family	business	
that	offers	you	high-quality	handmade	products	encompassing	
the	best	practice	of	herbal	medicine	and	the	secrets	
of	our	granny’s	chamber.

HERBATEA
MANUFAKTÚRA
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Naše	společnost	byla	založena	před	26	lety.	Od	roku	2004	
máme	registrovanou	obchodní	značku	‘Kürcsi®’	a	v	roce	2006	
jsme	vyhráli	cenu	„mistrovské	dílo	maďarského	řemesla“.
Kürcsi®	se	liší	od	tradičních	trdelníků	svojí	velikostí,	ale	náš	
technologický	proces	nabízí	spotřebiteli	kvalitu,	která	přispívá	ke	
zdravé	výživě	člověka	21	století.	Je	to	lidový,	tradiční	výrobek.	
Používáme	speciální	pečící	troubu,	kterou	jsme	sami	vyvinuli	a	
která	zajišťuje	pečení	i	kvalitu	produktu.	Připravujeme	trdelníky	s	
různými	příchutěmi.

Our	company	was	created	26	years	ago.	In	2004	we	got	
the	trademark	called	‘Kürcsi®’,	in	2006	we	won	the	Masterpiece	
of	Hungarian	Craft	award.	Kürcsi®	differs	from	the	traditional	
sweetbread	in	its	size,	but	our	technological	process	offers	
the	consumer	the	quality	that	contributes	to	the	healthy	nutrition	
of	the	21	century’s	man.	It’s	a	folksy,	traditional	product.	
We	use	a	special	baking	oven	created	by	us,	which	insures	
the	even	baking	and	the	quality	of	the	product.	
We	prepare	the	sweetbread	with	different	flavours.

KÜRCSI LTD.
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