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Dear Reader,

Hungarians are well-known for being a passionate people. 
They are quick to act, and take a stand for their creativity, 
opinion and faith. Our unique outlook on life and our vigour 
are apparent in our every thought and they also permeate 
our culinary culture.

No wonder, then, that since ancient times we have loved 
distinctive, pronounced flavours, hot spices and substantial, 
traditional dishes.
Our agriculture, our GMO-free status - guaranteed by the 
constitution - and the distinct uniqueness of our cuisine is 
world-famous.

With our expertise and several decades of experience, our 
mission at AMC is to raise awareness, to encourage the 
enjoyment of and to propagate healthy, tasty, high-quality 
Hungarian products that are manufactured by eco-conscious 
process and are made respecting the ways our ancestors 
bequeathed upon us, by passing on our knowledge from 
one generation to the next, and by encouraging new and 
innovative technologies.

As a result of our unequalled geographical and natural 
endowments, our exceptional eminence in producing 
food products, and thanks to our high level of food safety 
compared to other EU members we are able to offer food 
products with a high added value.

Come and visit our booth, explore the high-quality Hungarian 
products of our exhibitors and taste the delightful flavors of 
our dishes and drinks so you can choose your favorite ones 
that are worthy enough of sharing with your loved ones.

    Péter Ondré 
    CEO 

Agricultural Marketing Centre Ltd.
H-1253 Budapest  Pf.66  |  +36 1 450-8800  |  amc.hu 
amc@amc.hu  |  facebook.com/agrarmarketingcentrum

 الى القارئ المحترم!

كما هو معروف فان الشعب المجري يتميز بالشعور
العاطفي,كما أنه جاهز للعمل الى جانب تمسكه بقدرته على

االبتكار وبرأيه وبإيمانه.
إن اسلوبنا الخاص  في الحياة وحيويتنا  الكامنة في افكارنا

,يؤديان الى التأثير على ثقافتنا في تناول المأكوالت وبالتالي
 فليس هناك عجب في كون المجريين  يحبون تناول  االطعمة

المتميزة والفلفل الحار واالطعمة التي تحافظ على تقاليدنا.
أما الزراعة في المجر وخلو المنتجات من التعديل الوراثي –

 كما هو مثبت في الدستور المجري -   والخصائص الفريدة
  لمطبخنا فهي مشهورة حتى في  المناطق البعيدة من العالم.

من الزمن ,تتمثل في التعريف بالمنتجات المجرية الصحية ذات
 الطعم اللذيذ والتي يجري  إعدادها  غالبا بتكنولوجيا صديقة

 للبيئة وجعلها محبوبة في اوساط المستهلكين على أوسع نطاق 
ممكن.ويتم إعداد تلك المنتجات في اطار المحافظة على التقاليد 

التي ورثناها من أسالفنا وبحيث يتم ذلك عن طريق إنتقال
المعرفة من جيل الى جيل آخر ومن خالل دمج االساليب

التكنولوجية الحديثة والمبتكرة.
  وبفضل تضاريسنا  وموقعنا الجغرافي المتميز ,وخبراتنا

الفريدة في مجال إنتاج أألغذية , وكذلك بفضل أمننا الغذائي
المرموق الذي يحتل مكانا متميزا في األتحاد األوروبي , فإننا

نعرض منتجات  ذات قيمة غذائية عالية.

 نرجو  أن تتجولوا في جناحنا , وأن تكتشفوا المنتجات المجرية
ذات النوعية الممتازة التي يعرضها  عليكم المشاركون

في الجناح .كما نرجو أن تتذوقوا الطعم الرائع لمأكوالتنا
ومشروباتنا , لكي تتمكنوا من إختيار ما تفضلونه من بينها

لغرض تقديمها ألحبائكم.

 ولكم جزيل الشكر واألحترام
 أوندري بيتر

 المدير التنفيذي



 نحن شركة مجرية تأسست في عام 1993. نحن نعتبر أن مهمتنا هي إنتاج منتجات عالية
 الجودة وصحية ويمكن الوصول إليها من قبل الجميع. يشمل عرضنا الوجبات الخفيفة

الغنية باأللياف الغذائية والخالية من الغلوتين والمعدلة وراثيا وفول الصويا والنكهة
المضافة وبدائل الخبز. مناسبة للرياضيين واألطفال وعدم تحمل الالكتوز أو الغلوتين. 

خيار رائع ألولئك الذين يسعون جاهدين للتغذية الواعية!
ع

We are a Hungarian company founded in 1993. We consider it 
our mission to produce high-quality, healthy and accessible 
products for everyone. Our offer includes snacks and 
crackerbreads that are rich in dietary fibre, gluten-free,  
free of GMOs, soy, and added flavour enhancers. They are 
suitable for athletes, children, and people who are sensitive 
to gluten and lactose. A great choice for people who are 
conscious about their nutrition!

H-4400 Nyíregyháza, Irsai Gusztáv u. 4-6.
+36 30 982 7017
www.cornandjoy.com
info@aboholding.com

ABO Holding Plc.

Ms. Edina Doktor
+36 70 652 7963
www.cornandjoy.com
edina@cornandjoy.com
English, Russian

Mr. György Simon
+36 70 383 4500
www.cornandjoy.com
simon@cornandjoy.com
English, Spanish
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 تقدم ابونات بدائل خبز طبيعية 100% منخفضة السعرات الحرارية باستخدام مواد صديقة
 للبيئة. يتم تحسين خبزنا المبثوق ، المتوفر ب 19 نكهة مختلفة ، باستمرار ، والتكيف مع

 نمط حياة العمالء واحتياجات السوق. منتجاتنا متوفرة بمكونات سوبرفوود ، في إصدارات
عضوية وخالية من الغلوتين ونباتية ، على شكل شطائر حلوة ومالحة.ع

Abonett offers 100% natural, low-calorie crackerbread 
products, using environment-friendly raw materials. Our 
crackerbreads are available in 19 flavours, and we are 
continuously developing them to adapt to the lifestyles of 
our customers and market trends. We offer the following 
types of crackerbreads: superfood based, bio/organic, 
gluten-free, vegan, sandwiches with sweet/savoury fillings.

H-2740 Abony, Füzesér dűlő 16.
www.abonett.eu
export@abonett.hu

Abonett Ltd.

Ms. Judit László
www.abonett.eu
export@abonett.hu
English, German Stand number: 
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Agricolae Ltd.

Agricolae Ltd. started as a family business in 1998. 
It exports and processes fruit and walnuts from Eastern 
Hungary and the surrounding areas, and also coordinates 
the activities of producers. This includes the production 
of jams, preserves, jellied fruit products, baking-resistant 
jams, fruit fillings and juices. The range of fruits we 
purchase and process includes: cherries, sour cherries, 
plums, apples, pears, quinces, apricots, strawberries, 
raspberries, blueberries, blackberries, black and red 
currants and walnuts (shelled and peeled). We sell these 
fruits and the products made from them on both domestic 
and export markets.

H-4741 Jánkmajtis, Vörösmarty u. 1. 
+36 70 432 5609
www.agricolae.hu
megrendelo@agricolae.hu

Mr. László Jámbor
+36 70 432 5609
www.agricolae.hu
megrendelo@agricolae.hu
English

 بدأت شركةاغريكوالء عملها في عام 1998 كشركة عائلية في المنطقة المجرية
 الشرقية والمناطق المحيطة بها لتصدير وتجهيز الفواكه والمكسرات ، وكذلك لتنسيق

 أنشطة اإلنتاج. يشمل النشاط األخير إنتاج المربى والكومبوت ومنتجات الفاكهة المعقمة
 والمربيات المقاومة للخبز وحشوات الفاكهة والعصير. من بين المنتجات التي اشتريناها

 أو أنتجناها، يمكننا العثور على الفواكه التالية: الكرز ، الخوخ ، التفاح ، الكمثرى ،
 السفرجل ، المشمش ، الفراولة ، التوت ، العنب البري ، العليق ، الكشمش األسود

 واألحمر ، الجوز )مقشر وغير مقشر(. تباع هذه الفاكهة والمنتجات المصنوعة منها في
األسواق المحلية وأسواق التصدير.ع
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Agrosprint Plc.

AGROSPRINT deals with fruit and vegetable processing 
and quick freezing as the leading company in the 
Hungarian frozen industry. The key products are 
sweetcorn, green peas, sweet cherries, sour cherries, and 
different kind of fruit and vegetable mixes. A considerable 
amount of our products are consumed as CONVENTIONAL 
however the manufacturing of BABY FOOD raw material 
and ORGANIC product is also significant.

H-5300 Karcag, Arany János u. 22.
+36 59 314 241
www.agrosprint.com
trade@agrosprint.hu

Mr. Istvan Varga
+36 30 500 6202
www.agrosprint.com
istvan.varga@agrosprint.hu
English

Mr. Antonio Juárez
+36 30 838 6152
www.agrosprint.com
antonio.juarez@agrosprint.hu
English

Agrosprint تقوم بتجميد الفواكه والخضروات ومعالجتها وهي الشركة الرائدة
 في السوق في صناعة األغذية المجمدة المجرية. منتجاتها الرئيسية هي الذرة الحلوة

 والبازالء الخضراء والكرز الحلو والكرز الحامض وأنواع مختلفة من خلطات الفاكهة
 والخضروات. تعتبر كمية كبيرة من منتجاتنا تقليدية، إال أن تصنيع المواد الخام ألطعمة

األطفال والمنتجات العضوية يعد أمًرا مهًما أيًضا.ع
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Bábolna Élelmiszeripari Ltd.

The Bábolna Élelmiszeripari Ltd. was founded in 2009. 
We have achieved that our currently available products can 
be found everywhere throughout the country, they are also 
available across the border. We are presently manufacturing 
breaded, pre-fried, deep-frozen products in three shifts. We 
obtain permission to manufacture all sorts of animal (poultry, 
pork, beef, fish) and vegetable based products. 

H-1027 Budapest, Fő utca 73.
+36 56 590 550
www.babolnakft.hu
nmtitkarsag@naturalmeat.hu

Mr. Ádám Göblyös
+36 30 533 2211
www.babolnakft.hu
goblyos@rexciborum.hu
English

تأسست .Bábolna Élelmiszeripari Ltd في عام 2009. منتجاتنا متوافرة حاليًا
 في جميع أنحاء المجر وأيًضا في البلدان المجاورة. نقوم بتصنيع المنتجات المقلية

 ونصف المقلية والمجمدة في ثالث نوبات. نحصل على إذن لتصنيع مجموعة متنوعة من
المنتجات الحيوانية )الدواجن ولحم الخنزير ولحم البقر واألسماك( والمنتجات النباتية.ع
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Cerbona Élelmiszergyártó Plc.

H–1037 Budapest, Montevideo u. 7.
+36 30 939 8529
www.cerbona.com
csaba.mezei@cerbona.com

Mr. Csaba Mezei
+36 30 939 8529
www.cerbona.com
csaba.mezei@cerbona.com
English

Cerbona is exactly what its name suggests: a good thing 
made of grain (cerealia-bona).
Cerbona can also be relied on by those who are looking for a 
functional product: Sport and gluten-free. In addition to the 
muesli slices, muesli and cereal flakes, we introduced our 
oat slices, which became the favourites of the customers 
in a few moments. The vegan bars was selected in 2022 as 
one of the most innovative products at the world’s largest 
food exhibition, SIAL.

Cerbona هو بالضبط ما يوحي به اسمه: شيء جيد مصنوع من الحبوب 
)cerealia-bona(. تصنع Cerbona منتجات يمكنك تناولها أثناء ممارسة الرياضة،

 باإلضافة إلى منتجات خالية من الغلوتين. باإلضافة إلى شرائح الموسلي ورقائق. 
 الحبوب، قدمنا مؤخًرا شرائح الشوفان، والتي سرعان ما أصبحت مفضلة لدى العمالء.

 في عام 2022، تم اختيار األصابع النباتية كواحدة من أكثر المنتجات ابتكاًرا في أكبر
.SIAL ،معرض لألغذية في العالم

Stand number: 
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Chic Basic Hungary Ltd.

H–1052 Budapest, Semmelweis u. 2. 3/3B
+34 66 652 4763
ml@chicbasic.hu

Mr. Mattia Leolli
+34 66 652 4763
ml@chicbasic.hu
English, Italian

We are a Hungarian company based in Budapest operating 
on the market since 2019 in the trading of confectionery, 
food, non-food and beverages. We are a young team of 
people we operate in different countries like Spain, Italy, 
Hungary and Dubai. 
We are commited to representing the excellent and wide 
range of products of Hungarian manufacturers such as 
Vitapress and Reál.

 نحن شركة مجرية مقرها في بودابست. نحن في السوق منذ عام 2019، نتاجر في
 الحلويات وغيرها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية والمشروبات. لدينا فريق شاب

 وندير األعمال في عدد من البلدان بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا والمجر ودبي. نحن
ملتزمون بتمثيل مجموعة ممتازة من منتجات الشركات الصانعة المجرية مثل

Vitapress وReál.ع
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H-2700 Cegléd, Dorottya utca 2.
+36 20 409 5588
www.cornexi.com
norbert.hegedus@vitecer.com

Mr. Norbert Hegedűs
+36 20 409 5588
www.cornexi.com
norbert.hegedus@vitecer.com
English

Cornexi Food Ltd.

.IFS / GMP هي منشأة إنتاج عالية المستوى معتمدة من .Cornexi Food Kft
    يتم تصنيع المنتجات اآلتية هناك: دقيق الشوفان ودقيق الشوفان بالبروتين وألواح الشوفان

البروتين النباتي والحبوب ورقائق األرز الخالية من الغلوتين. 
 نحن مورد استراتيجي للعديد من محالت السوبر ماركت الدولية في جميع أنحاء العالم. نحن

 ننتج عالمتنا التجارية الخاصة  ولكننا نصنع أيًضا منتجات لعالمات تجارية أخرى. م
 التركيز على االبتكار: خاٍل من الغلوتين، وخال من الالكتوز، ونباتي، وخال من السكر

المضاف وزيت النخيل

Cornexi Food Kft. is an IFS / GMP high level certified 
production facility. The following products are made there: 
oatmeal, oatmeal with protein, oat- and muesli bars, vegan 
protein bars, cereals and gluten-free rice chips.
We are a strategic supplier of many international 
supermarkets worldwide. We produce our own brand labels 
but we also make products for other brands. 
Innovation focus: gluten-free, lactose-free, vegan, no 
added sugar and no palm oil.
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Ms. Ágnes Nagy
+36 30 303 8274
www.gallicoop.hu
nagy.agnes@gallicoop.hu
English, German

Gallicoop is the largest integrated closed system turkey meat 
producer of the Hungarian market. The company controls 
all work phases itself, monitoring the journey of its products 
from the field to the table. Gallicoop makes twelve thousand 
tons of meat products and ten thousand tons of breaded 
products a year. The company’s mission is to produce safe 
and high-quality foods for consumers.

H-5540 Szarvas Ipartelep 531/1
+36 66 621 500
www.gallicoop.hu
export@gallicoop.hu

 شـركة Gallicoop تتحكم في مراحل العمل في انتاج متكامل ومنتظم إلنتاج لحوم 
 الديك الرومي بنظام مغلق في السـوق المجري. تصنع الشركة بنفسها وتشرف على كافة 

 Gallicoop مراحل منتوجاتها ابتداء من الحقل وصوالً الى مائدة المستهلك. شركة
 تنتج سنوياً وأثني عشر ألف طن من منتجات اللحوم وعشرة آالف من منتجات البقسماط. 

تتمثل مهمة الشركة في انتاج أغذية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين.
ع

Stand number: 
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Mr. Walter Weidel
+36 20 669 3808
premiumgalamb@gmail.com
English, German

Pigeon is considered a delicacy the world over, and we 
combine Hungary’s thousand-year-old pigeon breeding 
and processing traditions with international trends. Pigeon 
is one of the healthiest types of meat, and due to its 
health benefits, it is especially recommended for children 
and older people. It is an important source of protein in a 
balanced diet and is low in fat and easy to digest.

Görbeházi Galamb 
Tenyészcentrum

H-4075 Görbeháza, Dózsa György u. 2.
+36 20 669 3808
www.premiumgalamb.hu
premiumgalamb@gmail.com

 ال يوجد ركن من أركان العالم ال يوجد فيه الحمام في القوائم ، تجمع شركتنا بين تقاليد
 المجر التي تعود إلى آالف السنين لتربية الحمام ومعالجته مع االتجاهات الدولية. لحم
 الحمام هو واحد من أصح سالالت اللحوم ، نظرا لقيمته البيولوجية العالية ، فهو مفيد

 للغاية لكبار السن واألطفال. كما أنها تحتل مكانا مهما في الوجبات الغذائية ، ألنها مصدر
سهل الهضم وقليل الدسم للبروتين من أصل حيواني.ع
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Grapoila (Virgin Oil Press Ltd.)

We offer premium quality cold-pressed oils (in a range 
up to 20 kinds), gluten free seed flours and gourmet 
butters. We maintain an environment-friendly zero-waste 
technology system and process the seeds ourselves with 
own-developed machinery. The manufacture holds the 
highest food industrial standards (FSSC220000). We sell 
own brand Grapoila, as well as in bulk and for private label.

H-1224 Budapest, Szakiskola u. 33-43. 
+36 20 223 4423
www.grapoila.hu
pinczesm@virginoilpress.hu

Mr. Tamás Varga
+36 30 236 7597
www.grapoila.hu
varga.t@grapoila.hu
English

Ms. Marianna Pinczés
+36 20 223 4423
www.grapoila.hu
pinczesm@virginoilpress.hu
English

 نحن نقدم أكثر من 20 نوًعا من الزيوت عالية الجودة المعصورة على البارد ودقيق البذور
 الخالية من الغلوتين وزبدة الذواقين. نحن نحافظ على نظام تكنولوجيا خاٍل من النفايات

 وصديق للبيئة ونعالج البذور بأنفسنا باآلالت التي طورناها بأنفسنا. التصنيع حاصل على
أعلى معايير الصناعة )FSSC220000(.  نبيع عالمتنا التجارية Grapoila، لكننا نبيع

 أيًضا بكميات كبيرة ولعالمات تجارية خاصة.
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Hell Energy  
Magyarország Kft.

As well as making the market leading brands HELL Energy 
and XIXO, we also have free production capacity for cofilling 
energy drinks, carbonated soft drinks, ice teas and iced 
coffees. We have the highest level of vertical integration, 
covering the whole production chain in-house, from our 
own aluminium can factory to filling lines and logistics 
solutions. This gives us the advantage of being able to 
provide the most competitive prices and the highest service 
level.

باإلضافة إلى عالماتنا التجارية الرائدة في السوق HELL Energy - و - XIXO نقدم
 خدمات التعبأة مقابل اجور في فئات مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والشاي المثلج 

 والقهوة المثلجة لدينا أعلى مستوى من التكامل الرأسي للتعبئة نحن نغطي سلسلة اإلنتاج
 بأكملها داخل الشركة ؛ من مصنع علب األلمنيوم الخاص بنا ، إلى خطوط التعبئة ، إلى
 الحلول اللوجستية. مع هذه الميزة، يمكننا أن نقدم لشركائنا أنسب األسعار تنافسية وأعلى

مستوى من الخدمات!

H-1062 Budapest, Andrássy út 126.  
www.hellenergy.com
plbteam@hellenergy.com

Mr. János Varga
+36 20 378 2671
www.hellenergy.com
janos.varga@hellenergy.com
English, German

Ms. Sára Marczinkó
+36 20 351 8278
www.hellenergy.com
sara.marczinko@hellenergy.com
English



H-1135 Budapest, Csata u. 27.
+36 30 497 9443
www.herbaria.hu 
herbaria@herbaria.hu

Ms. Oxana Jenei
+36 30 497 9443
www.herbaria.hu
oxana.jenei@herbaria.hu
English, Russian, German 

Herbária Co. Ltd

Mr. Balázs Rádi
+36 30 371 7963
www.herbaria.hu
radib@herbaria.hu
English, German

Herbária products:

• Herbs in bags and filters
• Tea blends, functional teas
• Refreshing teas
• Cosmetics, hair, body and mouth care products
• Dietary food supplements and health food

Our products are sold in Herbária brand and franchise shops, 
pharmacies, drugstores, supermarkets and hypermarkets in 
Hungary. We produce our own brand teas for Tesco, Auchan 
and Spar. Our products are manufactured from GMP quality 
medicinal herb raw materials, controlled by ISO and HACCP.

شركة هرباريا ذات المسؤولية المحدودة 
منتجات هرباريا

أعشاب طبية باألكياس والمرشحات )فلتر( و
خلطات الشاي، أنواع الشاي الصحية

 أنواع الشاي المنشطة
مواد التجميل، منتجات العناية بالشعر والجسم والفم

 المكمالت الغذائية الخاصة بالنظام الغذائي والطعام الصحي
 تُباع منتجاتنا في من محالت هرباريا سواء أكانت فروعاً لها أم كانت تحمل عالمتها التجارية،

 وفي الصيدليات، ومتاجر العقاقير وكذلك في المحالت التجارية )السوبر ماركت( والمحالت
 التجارية الضخمة )الهايبرماركت( في المجر. وننتج أنواعا من الشاي ذات عالمة

  تجارية خاصة بنا لصالح شركات تجارية مثل تسكو )Tesco(، أوشان )Auchan(، سبار  
)Spar(,  و غيرها . يتم تصنيع منتجاتنا من مواد أولية مكونة من أعشاب طبية بجودة جي

   إم بي )GMP(، كما انها تستوفي شروط نظامي آيزو )ISO( وإتش إيه سي سي بي . 
.)HCCP( 
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H-1037 Budapest, Bokor utca 15-21. I./30.
+36 30 585 4811
www.hus-sziget.hu
hajdu.janos@hus-sziget.hu

Mr. János Hajdu
+36 30 585 4811
www.hus-sziget.hu
hajdu.janos@hus-sziget.hu
English

Hús-sziget Ltd.
Meat-Trade Ltd.

Our main activity is the export/import, wholesale, retail 
of frozen meat and finished meat products. We provide 
chicken, turkey, duck, goose, beef, horse, rabbit meat and 
meat products.
We organize the transportation of goods by land with 
refrigerator truck and by see with refrigerator containers 
(EU, Ukraine, China, Hong Kong, Vietnam and Africa). Our 
main export market is China, products: beef boneless, beef  
quarters, beef bones, chicken paws, chicken feet, chicken 
middle joint wings (mjw). With our cold store, which was 
built in 2022, we can provide high-level logistics services in 
the areas of storage, freezing, and packaging for both pre-
cooled and frozen foods. Our European Union registration 
number: HU 1628 EK

 شركتنا تتعامل مع التجارة الدولية في اللحوم المجمدة ومنتجات اللحوم. مجموعة منتجاتنا
 واسعة: الدجاج والديك الرومي والبط واألوز ولحم البقر والحصان ولحوم األرانب

 ومنتجات اللحوم هي أيضا في عرضنا. نقوم بنقل البضائع برا بالشاحنات والمياه بواسطة
السفن في حاويات )االتحاد األوروبي وأوكرانيا وروسيا والصين وهونغ كونغ وفيتنام

وأفريقيا(. سوق التصدير الرئيسي لدينا هو الصين ، والمنتجات : لحوم البقر دون العظام،
 وأرباع لحوم البقر ، والعظام لحوم البقر ، وساق الدجاج ، وأجنحة الدجاج. في مخزن 
 التبريد الخاص بنا ، الذي تم بناؤه في عام 2022، يمكننا تقديم خدمات لوجستية عالية

 المستوى في مجال التخزين والتجميد والتعبئة ، سواء لألطعمة المبردة مسبقا أو المجمدة،
 رقم التسجيل في االتحاد األوروبي: HU 1628 EK ع
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H-5500 Gyomaendrőd, Ipartelep hrsz. 3741/35
+36 66 898 018
www.lourdeshoney
info@lourdeshoney.hu

Ms. Katalin Németh
+36 30 863 6747
www.lourdeshoney.hu
kati.nemeth.Ih@gmail.com
English

Lourdes Honey Ltd.

 .Lourdes Honey Ltd هي شركة مبتكرة تنتج وتبيع العسل المجري النقي بكميات
 كبيرة وبأحجام البيع بالتجزئة. تشمل مجموعتنا عالية الجودة األكاسيا والزهور المختلطة
 وعباد الشمس وعسل الحبة السوداء وعناصر قرص العسل. نحن نقدم مجموعة متنوعة

  من العبوات وأنواع وأحجام مختلفة من الجرار وزجاجات PET والصواني البالستيكية. ل

Lourdes Honey Ltd. is an innovative company that 
produces and sells pure Hungarian honey in bulk and in 
retail sizes. Our high-quality range includes acacia, mixed 
flower, sunflower, black seed honey and honeycomb items. 
We offer a wide variety of packaging, different types and 
sizes of jars, PET bottles and plastic trays.
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Magyar Gomba 
Kertész Ltd.

H-3395 Demjén, 0173/7/A/1 
+36 30 985 6351
www.koronagomba.hu
sales@koronagomba.hu

Mr. András Erős
+36 30 985 6351
www.koronagomba.hu
sales@koronagomba.hu
English

Korona Mushroom Union is one of the leader Central-
European mushroom growing, processing and trading 
groups, which offers a wide range of canned and 
fresh mushroom products, such as Champignons, BIO 
Champignons, Oyster, King Oyster, Portobello, Shiitake 
and Shimejii. 
 
In addition to this, our assortment also includes sliced and 
whole canned Champignons, BIO canned Champignons 
and Marinated canned mixed mushrooms. Our high-level 
technological and logistical background always guarantees 
freshness, quality and perfect service to our customers.

 تعد جمعية صناعة فطر كورونا واحدة من الشركات الرائدة في زراعة الفطر ومعالجته
 وتجارته في أوروبا الوسطى ، والتي لديها مجموعة واسعة للغاية من الفطر المعلب

 ومنتجات الفطر الطازج ، مثل الفطر ، والفطر الحيوي ، وفطر المحار ، وفطر المحار،
 وفطر المحار ، وبورتوبيلو ، وشيتاكي ، وشيميجي ، باإلضافة إلى شرائح الفطر المعلب
 والفطر الكامل ، والفطر الحيوي والفطر المعلب المتبل مدرجة أيضا في تشكيلتنا. تضمن

 خلفيتنا التكنولوجية واللوجستية عالية المستوى دائما النضارة والجودة والخدمة المثالية
لعمالئنا.

المنتجات المعروضة:
شرائح الفطر المعلبة، رؤوس الفطر المعلبة، فطر BIO المعلب، الفطر المعلب المتبل ع
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Merian Foods Ltd. was established in 1890 in Orosháza, 
which can be considered the birthplace of Hungarian 
goose liver. During the 1980s, the company developed the 
Rex Ciborum canned goose liver line, which was based on 
the French model and produced using the most advanced 
equipment of that time. Even today, their premium canned 
food made entirely of Hungarian fattened goose liver, 
which is considered a Hungaricum delicacy, is still highly 
sought after.

تأسست .Merian Foods Ltd في عام 1890 في أوروشازا، والتي يمكن اعتبارها
مسقط رأس كبد اإلوز المجري. خالل الثمانينيات، طورت الشركة خط كبد اإلوز المعلب 

Rex Ciborum، والذي كان قائًما على النموذج الفرنسي وتم إنتاجه باستخدام أحدث
 المعدات في ذلك الوقت. حتى يومنا هذا، ال تزال األطعمة المعلبة الممتازة المصنوعة

 بالكامل من كبد اإلوز المجري المسمن، والتي تعتبر من األطعمة المجرية الشهية،
والمطلوبة بشدة. ع
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Merian Foods  
Élelmiszeripari Ltd.

H-5900 Orosháza, Szarvasi u. 16. 
+36 68 814 155
www.merian.hu

Mr. Ádám Göblyös
+36 30 533 2211
www.babolnakft.hu
goblyos@rexciborum.hu
English



MPM Research Ltd.

Mr. Walter Weidel
English, German

H-6782 Mórahalom, Határőr út 8.
+36 20 669 3808
www.kavalifruit.com
info@kavalifruit.com

Stand number: 
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Kavali high-quality dried products are a perfect replacement 
of fresh fruits and vegetables, and because of our high-
quality standards they do not contain additives, sugar, 
artificial flavours, colours or preservatives.

 تعتبر منتجات KAVALI المجففة عالية الجودة بديالً مثاليًا للفواكه والخضروات الطازجة،
وبسبب معايير الجودة العالية لدينا، فهي ال تحتوي على مواد مضافة أو سكر أو نكهات

صناعية أو ألوان أو مواد حافظة. 

Vegan Health Ltd.

Mr. Walter Weidel
English, German

H-2119. Pécel, Határ u. 3.
+36 20 669 3808
www.allin-naturalfood.hu
weidel.walter@gmail.com

Stand number: 
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ALL IN natural food products include live flora coconut milk 
and coconut milk drinks with seven types of active cultures 
are dairy, gluten, egg and soy free, with no added sugar. 
They are made from natural plant ingredients.

تحتوي المنتجات الغذائية الطبيعية ALL IN على حليب جوز الهند النباتي الطازج،
 ومشروبات حليب جوز الهند مع سبعة أشكال من الثقافات في منتجات األلبان ومن دون
 الغلوتين أو البيض أو فول الصويا، ومن دون سكر مضاف. إنها مصنوعة من مكونات

نباتية طبيعية.

Gourmet Master

Mr. Walter Weidel
English, German

H-5830 Battonya, Puskin utca 64.
+36 20 669 3808
www.inyencmester.com
weidel.walter@gmail.com

Stand number: 
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At Gourmet Master, we produce antipasti products using 
our own seasoned cream cheese filling. Our products meet 
the highest international standards for more than 10 years 
with manual work.

 في Gourmet Master، نقوم بإنتاج منتجات المقبالت باستخدام حشوة الجبنة الكريمية
الخاصة بنا. منتجاتنا تلبي أعلى المعايير الدولية ألكثر من 10 سنوات مع العمل اليدوي.



Nébar Ipari, Kereskedelmi  
és Szolgáltató Ltd.

H-6500 Baja, Szegedi ut 121. 
+36 20 958 9647
www.nebar.eu
sales@nebar.hu

Mr. Andras Toth
+36 20 958 9647
www.nebar.eu
andras.toth@nebar.hu
English

Mr. Milan Vankovics
+36 30 252 9663
www.nebar.eu
milan.vankovics@nebar.hu
English

Nébar Kft. is a family-owned business that exporting 
worldwide and focusing on vegan, organic, gluten free, 
lactose-free and healthy products. We are a rapidly growing 
company with significant experience in private label 
production of quality crackers, crisp breads, high protein, 
low carbohydrate and meal replacement crispbreads and 
confectionary products (such as 100% pure nut butters / 
pastes along with sweet spreads as well). 

 نيبار المحدودة. هي شركة مملوكة للعائلة تصدّر منتجات نباتية وعضوية وخالية من
 الغلوتين وخالية من الالكتوز إلى جميع أنحاء العالم. نحن شركة سريعة النمو تتمتع

 بخبرة كبيرة في إنتاج العالمات التجارية الخاصة من البسكويت عالي الجودة، والخبز
  الهش، والخبز المقرمش بالبروتين العالي، أو منخفض الكربوهيدرات، أو بديل الوجبات،
 ومنتجات الحلويات )مثل زبدة الفستق النقية والمعاجين إلى جانب الحلويات القابلة للدهن(.

ع
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H-6722 Szeged, Szentháromság u. 22. 
+36 62 542 662,  +3630 790 5991
www.pmworld-trade.com 
pmtrade@invitel.hu

Ms. Klára Taskovics 
+36 30 790 5991
www.pmworld-trade.com
pm.klara@pmtrade.hu
English

شركة التجارة العالمية بي إم محدودة المسؤولية
 شركة التجارة العالمية المجرية بي إم محدودة المسؤولية لديها تقاليد فريدة في تربية وتغذية
 وذبح اإلوز والبط. خبرة مديرنا العام السيد موريزيو باسكوليني التي تمتد إلى 25 سنة تضمن
 مستوى جودة عالي. ننتج أجود أنواع ال فوي غراس )كبد اإلوز و البط( في هنغاريا. لدينا
  شهادات آيزو )ISO(  و إتش إيه سي سي بي )HACCP( & آي إف إس )IFS( & حالل

   )HALAL(. فلسفتنا في العمل هي:‘‘دائماً قدم األفضل وزبائنك سيكونون راضين ‘‘:
:المنتجات

كبد اإلوز و البط
صدر اإلوز و البط
أرجل اإلوز و البط

Hungarian PM World Trade Kft. has a unique tradition of 
growing, feeding and slaughtering geese and ducks. Mr. 
Maurizio Pascolini, our general manager, has 25 years of 
experience that guarantees the high quality standards 
we set for ourselves. We produce the finest foie gras in 
Hungary. We have ISO, HACCP, IFS and HALAL certificates. 
Our business philosophy is “Always provide the maximum 
and your clients will be satisfied.”

Products:
goose and duck liver/ foie gras
goose and duck breast
goose and duck leg

PM World Trade Ltd.
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Sarkpont Plc.

 ساركبونت المساهمة. نحّضر الكستناء الحلوة منذ 25 عاًما. نحن نبتكر دائًما ولدينا
 مجموعة واسعة من المنتجات: من المجمدة إلى المبردة والمعلبة.

لقد حصلنا على شهادة IFS .منذ عام 2009 تقنيتنا ومنتجاتنا ال مثيل لها في العالم.
 الكستناء خالية من مسببات الحساسية، ويمكن استخدامها كجزء من حمية صحية متوازنة ،

إما كطبق مستقل أو كطبق جانبي. هي أكثر من مجرد حلوى. ع

Stand number: 
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H-7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 16-18.
+36 30 348 0014
www.sarkpont.hu
info@sarkpont.hu

Mr. Károly Egyed
+36 30 348 0014
www.sarkpont.hu
karoly.egyed@sarkpont.hu
English

Mrs. Emese Gubucz
+36 70 490 6767
www.sarkpont.hu
emese.gubucz@sarkpont.hu
English

Sarkpont Zrt. has been processing sweet chestnuts for 
25 years.
Due to ongoing innovations and our large production 
capacity, we have a wide range of products made of quality 
ingredients: from frozen, to chilled and canned.
We have been IFS certified since 2009. Our technology and 
premium products are unique worldwide.
Chestnut is a non-allergen fruit, which entails to be the basis 
of a healthy diet as a standalone dish or side dish - not only 
desserts. Speaking of healthy diet majority of our products 
are gluten- and lactose-free or even vegetarian/vegan.



H-6728 Szeged, Budapesti út 6.
+36 62 569 015
www.bonafarmcsoport.hu
export@solemizo.bonafarm.hu

Mr. Bálint Kajtár
+36 70 799 9670
www.bonafarmcsoport.hu
balint.kajtar@bonafarm.hu
English

If you are looking for delicious dairy products Sole-Mizo 
Plc. is good choice. Sole-Mizo is member of the Bonafarm 
Group, and is the biggest dairy company in Hungary.
Our main export products are long life milk, double cream, 
Greek-style cheese, and Kashkaval and Akkawi cheeses. 
For the B2B segment we provide a selection of extremely 
high-quality powdered milk protein concentrates. 
We have experience producing Halal products. We use extra 
high-quality raw milk that complies with EU regulations.

SOLE-MIZO Plc.

إذا كنت تبحث عن منتجات ألبان لذيذة فإّن .Sole-Mizo Plc هو اختيار جيد.
Sole-Mizo هي عضو في مجموعة Bonafarm، وهي أكبر شركة ألبان في المجر.

منتجات التصدير الرئيسية لدينا هي الحليب طويل األجل، قشدة مزدوجة، جبن على
 الطريقة اليونانية، وجبن قشقوان وعكاوي. بالنسبة لقطا ع B2B )تبادل بين األعمال

التجارية(، نقدم مجموعة مختارة وعالية الجودة من مركزات بروتين الحليب المجفف. 
 لدينا خبرة في إنتاج المنتجات الحالل. نستخدم حليبًا خاًما عالي الجودة يتوافق مع لوائح

االتحاد األوروبي.
 من 
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Spájz Szörp Ltd.

Spájz Szörp Ltd. is a family-owned fruit syrup manufactory 
located in the heart of Hungary.
We produce premium quality fruit and herb syrups based 
on family recipes.
We have a strong network of local partners with an annual 
production capacity of 1.5 million litres. We have won a 
number of Great Taste Awards and we’re in a leading 
position on the local premium syrup market.

H-8360 Keszthely, Magvető utca 4.
+36 30 421 2531
spajz.shop / www.spajzszorp.hu
info@spajzszorp.hu

Mr. Áron Bálint
+36 30 421 2531
spajz.shop / www.spajzszorp.hu
aron.balint@spajzszorp.hu

Mr. Zoltán Molnár
+36 20 924 6435
spajz.shop / www.spajzszorp.hu
zoltan.molnar@spajzszorp.hu

 .Spájz Szörp Ltd هي عبارة عن مصنع لشراب الفاكهة مملوك لعائلة يقع في قلب المجر.
نحن ننتج شراب الفاكهة واألعشاب عالي الجودة بناًء على وصفات عائلية.

لدينا شبكة قوية من الشركاء المحليين بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.5 مليون لتر.
لقد فزنا بعدد من جوائز Great Taste ونحن في مكانة رائدة في سوق العصائر

الممتازة المحلية.
 من 
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H-9142 Rábapatona, Pinkerét 1.
+36 96 583 200
www.tutti.hu
tutti@tutti.hu

Tutti Ltd.

We produce:
• ice-cream powders
• vending drink powder
• retail drink powder: cappuccino, iced-coffee, 3-in-1, instant 

cocoa
• nutritional supplements, protein shakes and collagen products              

Our main activity is the production of powder-based food 
products for retail, vending, the confectionary industry and 
sports nutrition. We also have many years of experience in tablet 
production, tablet coating and capsule filling. We provide a wide 
variety of packets including sticks, sachets, jars, paper boxes 
and displays. 

نحن ننتج:
- مساحيق اآليس كريم 
- بيع مسحوق الشراب

- مسحوق شراب للبيع بالتجزئة: كابتشينو، قهوة مثلجة، 3 في 1، كاكاو سريع التحضير
- المكمالت الغذائية ومخفوقات البروتين ومنتجات الكوالجين

 يتمثل نشاطنا الرئيسي في إنتاج المنتجات الغذائية القائمة على المساحيق للبيع بالتجزئة
 والبيع وصناعة الحلويات والتغذية الرياضية. لدينا أيًضا سنوات من الخبرة في إنتاج الحب

   وطالئه وتعبئة الكبسوالت. نحن نقدم مجموعة واسعة من التعبئة والتغليف بما في ذلك
العصي واألكياس والبرطمانات وصناديق الورق والعلب الشفافة.

Mr. Ferenc Németh
+36 96 583 200
www.tutti.hu
ferenc.nemeth@tutti.hu
English 

Ms. Márta Bőcs
+36 96 583 200
www.tutti.hu
marta.bocs@tutti.hu
English
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Online, real-time food 
catalogue and event 
management software

– Find your Hungarian export partner easily – 

As part of the 2021 business development activity of 
Agricultural Marketing Centre, we intended to create 
a real-time, online interface with up-to-date data, 
which categorizes Hungarian food manufacturers 
and their products, thus making them transparent 
and easily accessible for those interested in 
importing. The system has been developed to 
become a modern, easy-to-use platform in line with 
today’s IT trends, which provides professional help 
equally for the Hungarian Food Industry players as 
well as for foreign buyers.

About the software
• Online, real-time database
• Contains the profiles of the exporting Hungarian food 

manufacturers
• Segmented product portfolio that can be filtered 

according to several aspects
• Two-stage registration
• Once registered, the software is worldwide available 

with English language user interface
• Direct internal mailing system

What we offer

• An online, business facilitator food industry software
• Free registration / usage
• Knowledge base for exporting, professional reports
• Simplified registration and matchmaking possibility for 

events organized by the Agricultural Marketing Centre
• Quick download of the country catalogue in pdf format
• Online, printable database of exportable Hungarian 

food manufacturing companies and their products
• Most relevant export and delivery data

Register your company and products at
www.hungarianfoodexport.com
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NOTES



Kuny Domokos u. 13-15., II. emelet
1012 Budapest, Hungary

amc@amc.hu
www.amc.hu

agrarmarketingcentrum

agrarmarketingcentrum


