
Základné možnosti spolupráce 

1) Veľkoobchod 
     VO zľava z RRP cien bez DPH - 20% 

MQO - 12 ks / 1.bal 
Možný mix v 12 ks balení  (100g) : 3 druhy po 4ks
Odber :  osobný odber, kuriér  / prepravné hradí odberateľ/
Dodanie tovaru:  expedícia 1-2 pracovné dni

2) Preposielanie objednávok
Mesačný obrat do 150 EUR : provízia  10%
Mesacny obrat nad 151 EUR : provízia  15%
Dodacia tovaru:  expedícia 1-2 pracovné dni 



Gurmánsky 
zážitok 

podtrhutý 
dokonalým
dizajnom

ískava sa odparovaním morskej vody v plytkých 
nádržiach. Pri jej získavaní je dôležitý čerstvý Zvietor, slnečné lúče a malé množstvo zrážok. 

Okrem chloridu sodného obsahuje aj minerály ako 
draslík, železo, zinok a mnoho ďalších. Ich obsah 
samozrejme závisí od miesta zberu. Najkvalitnejšia 
morská soľ sa získava väčšinou v Stredomorí, napr. 
na francúzskom pobreží Atlantiku, v Chorvátsku, 
Slovinsku a pri Čiernom mori. Pri kúpe si treba dávať 
pozor, aby aj morská soľ bola nerafinovaná. Takáto 
prírodná soľ má väčšinou šedú farbu a je mierne 
vlhká.

leur de Sel (soľný kvet) je forma čistej soli, získavaná 
veľmi tradičnou technikou. Pri západe slnka nastáva Fteplotný rozdiel, v dôsledku čoho sa  soľanka schladí. 

Dôjde k zníženiu rozpustnosti a uľahčí sa zrážanie 
(kryštalizácia) čím vznikajú masívne malé kryštály soli.  

Vzhľadom na hustotu zostávajú na hladine soľanky. Fleur 
de Sel sa oddeľuje ručne. Vďaka slnku a vetrom sú 
vysušené do sucha. Táto soľ je úplne prírodná, bez 
akýchkoľvek prísad, a preto bohatá na cenné minerálne 
látky a stopové prvky. Je označovaná za kráľovnú všetkých 
solí, alebo aj za kaviár medzi soľou. 
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Gourmet soľnička je určená predovšetkým pre tých ktorí
• milujú dobré jedlo a taktiež aj jeho prípravu
• túžia po gurmánskom zážitku
• radi dodávajú jedlu výnimočné vône a chute našim i 
   medzinárodným jedlám
• majú radi originálne, dizajnové výrobky 
• sú orientovaní na zdravú výživu
• ktorí hľadajú originálny darček
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Gourmet Salt Shaker Soso

HĽUZOVKA, RAS EL HANOUT, ŠAFRÁN

as el Hanout je zmes korenia, 
ktoré se používa hlavne v Rsevernej Afrike. Pôvodnou 

zemou je Maroko. Zmesi obsahujú 
škoricu, zázvor, koriander, muškátový 
oriešok, kurkumu, levandulu, klinček, 
kmín, jamajské korenie, čierne korenie, 
kardamón a papriku. Ras el Hanout je 
silne aromatická zmes, mierne 
pikantná a sladká. Jej zvláštna chuť, 
horká a sladká je symbolom Maroka. 
Môžeme ňou ochutiť kuskus, jedla na 
ryžovej báze, ryby,  alebo zeleninu. 
P o u ž í v a  s a  a j  p r i  v ý r o b e  
stredovýchodných cukroviniek. Veľmi 
dobre totiž ladí s medom alebo 
mandľami.







SOSO produkty obohatené 
o hnedý cukor, kakao a 
soľ vo výhodných baleniach

Gourmet soľnička je určená predovšetkým pre tých ktorí
• milujú dobré jedlo a taktiež aj jeho prípravu
• túžia po gurmánskom zážitku
• radi dodávajú jedlu výnimočné vône a chute našim i 
   medzinárodným jedlám
• majú radi originálne, dizajnové výrobky 
• sú orientovaní na zdravú výživu
• ktorí hľadajú originálny darček
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