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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



تقدم Abonett منتجات بسكويت مقرمشة طبيعية 100% ومنخفضة  السعرات الحرارية،
 باستخدام مواد خام صديقة للبيئة. تتوفر الكراكرز لدينا بـ 19 نكهة، ونحن نعمل باستمرارعلى 

  تطويرها للتكيف مع أنماط حياة عمالئنا واتجاهات السوق. نقدم األنواع اآلتية من رقائق 
 البسكويت: تغذية عالية، عضوي / أورجانيك، خال من الغلوتين، نباتي، سندويشات مع

 السوق. نقدم األنواع اآلتية من رقائق البسكويت: تغذية عالية، عضوي / أورجانيك، خال من 
الغلوتين، نباتي، سندويشات مع حشوات حلوة / مالحة.ع

Abonett offers 100% natural, low-calorie crackerbread 
products, using environmentally 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: super food based, 
bio/organic, gluten-free, vegan, sandwiches with sweet/
savoury fillings.

H-2740 Abony, Füzesér dűlő 16.
+36 53 560 020
www.abonett.eu
export@abonett.hu

Abonett Ltd.

Ms. Judit László
+36 53 560 024
www.abonett.eu
export@abonett.hu
English, German



H–2451 Ercsi, Biopont utca 1.
+36 30 518 5606
www.biopont.com
export@biopont.com

Mr. Dr. Maged Lulu
+36 30 687 7240
www.biopont.com
maged.lulu@biopont.com
English, Arabic

Biopont Ltd.

منتجات:
 بدأت قصتنا في عام 1997 كشركة صغيرة مستوحاة من أسلوب حياة صحي. اليوم،

 نحن أحد مصنعي األغذية العضوية الرائدين في السوق في المجر. مصنعنا الرئيسي خاٍل
 من الغلوتين وهو معتمد من IFS. نحن نقدم منتجات األغذية العضوية التي تحمل عالمة

Biopont باإلضافة إلى منتجات عالمات تجارية خاصة أخرى بما في ذلك الوجبات
الخفيفة المنفوشة وعصي البريتزل والمحليات وشرائح جوز الهند والدقيق.

Products:

Our story started in 1997 as a small business inspired by a 
healthy lifestyle. Today, we are one of Hungary’s market-
leading manufacturers of organic food. Our main plant is 
gluten-free and IFS certified. We offer Biopont branded 
organic food products as well as customised private 
brand products including extruded snacks, pretzel sticks, 
sweeteners, coconut slices and flours.



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.

Ms. Anett Józsa
+36 70 797 476
www.cornexi.com
anett.jozsa@vitecer.com
English

.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 super-
markets 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



  تعمل شركة GOF Hungary Ltd. كمنتج زراعي وشركة تجارة الحبوب. لقد قمنا ببناء
 واحدة من أكبر مصانع الشوفان الخالية من الغلوتين في أوروبا الوسطى. نحن نقدم رقائق

 الشوفان الفاخرة الخالية من الغلوتين ورقائق الشوفان سريعة التحضير ورقائق الشوفان الناعم
ودقيق الشوفان ودقيق الشوفان الصلب المصنوع من الشوفان الخالي من الغلوتين. يُزرع
 الشوفان على مساحة ألف هكتار من األرض ويتم التحكم فيه واختباره من قبل خبرائنا منذ

زراعته حتى التعبئة والتغليف. ُي

GOF Hungary Ltd. operates as an agricultural producer 
and cereal trade company. We have built one of the largest 
gluten-free oat mills in Central Europe. We offer gluten-
free, premium oat flakes, instant oat flakes, fine oat flakes, 
oat-flake flour and still cut oats, which are made of our 
own gluten-free oats. The oats are grown on a thousand 
hectares of land and controlled and tested by our experts 
from cultivation to packaging.

GOF Hungary Ltd.

H-4400 Nyíregyháza Debreceni út 293.
+36 70 383 3609
www.avenagofit.com
kovacs.alexandra@gof.hu

Ms. Alexandra Kovács
+36 70 383 3609
www.avenagofit.com
kovacs.alexandra@gof.hu
English, Spanish



H-4075 Görbeháza, Dózsa György u. 2.
H-4220 Hajdúböszörmény, 
Gombos András utca 86.
+36 30 218-3239
premiumgalamb@gmail.com

Ms. Marica Nagy
+36 70 457-0304
premiumgalamb@gmail.com
English

 تأسست شركتنا في عام 2005. نزرع المحاصيل ونشارك في مختلف مجاالت تربية
 الماشية. لدينا حاليًا 7000 زوج من الحمام، ونسعى جاهدين لزيادتها حتى نتمكن من أن

 نصبح العبًا أقوى في سوق لحوم الحمام. نحن ننتج العلف في مزرعتنا الخاصة. هدفنا هو
 توفير منتجات لحوم حمام صحية وذات جودة عالية وخالية من المواد المعدلة وراثيًا.  ا

Our company was founded in 2005. We cultivate crops 
and are involved in various areas of livestock farming. 
We currently have 7,000 pairs of pigeons, which we are 
striving to increase so that we can become a stronger 
player in the pigeon meat market. We produce the feed on 
our own farm. Our aim is to supply GMO-free, top-quality, 
healthy pigeon meat products.

Görbeházi Galamb 
Tenyészcentrum



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 101 Herbária brand and franchise 
shops, pharmacies, drugstores, supermarkets and hyper-
markets in Hungary. We produce our own brand teas for 
Tesco, Auchan and Spar. Our products are manufactured 
from GMP quality medical 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 101 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( 



H-7400 Kaposvár, Jutai út 30/B
+36 70 653 0663
www.lolosnack.com
office@lolosnack.com

Lolo Snack Ltd.

  تنتج شركة Lolo Snack Ltd. منتجات Lolo Snap من الفاكهة بنسبة 100 ٪. بف
 خاٍل من جميع المواد الحافظة والمواد المضافة والغلوتين التكنولوجيا التي نستخدمها، لولو

 والسكر المضاف والحليب. نوصي به لكل أصناف العمالء، والسيما أولئك الذين يعانون
 من شكايات بسبب الطعام أو الذين يتبعون أسلوب حياة نباتي. هناك خمس فواكه في تشكيلتنا،

وهي األناناس والمانجو والعنب والكرز الحامض )الوشنة( والتفاح. ح

Mr. Péter Nagy
+36 20 260 7236
www.lolosnack.com
ceo@lolosnack.com
English 

Mr. Ottó Takács
+36 70 653 0663
www.lolosnack.com
marketing@lolosnack.com
English

Lolo Snack Ltd. produces Lolo Snap from 100% fruit. 
Thanks to the technology we use, Lolo is free from all 
preservatives, additives, gluten, added sugar and milk. We 
recommend it for every type of customers, but especially 
for those who suffer from food intolerances or who follow 
a vegan lifestyle. There are five fruits in our assortment, 
namely pineapple, mango, grape, sour cherry and apple.



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.



H-1037 Budapest, Bécsi út 81.
+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 

Meat-Trade Ltd.

We export and import wholesale and retail frozen meat and 
finished meat products. We provide chicken, turkey, duck, 
goose, beef, pork, horse, rabbit meat and meat products.
We organize the transportation of goods in refrigerated 
trucks and sea transport in refrigerated containers (EU, 
Ukraine, China, Hong Kong, Vietnam and Africa). Our 
main export market is China, where our products include 
boneless beef, quartered cows, beef bones (HU351EK), 
chicken feet and chicken middle joint wings (mjw).

 نقوم بتصدير واستيراد اللحوم المجمدة ومنتجات اللحوم الجاهزة بالجملة والتجزئة. ونقدم
الدجاج والديك الرومي والبط واألوز ولحم البقر ولحم الخنزير والحصان ولحوم األرانب و

ومنتجات اللحوم عموما. ن
ننظم نقل البضائع في شاحنات مبردة والنقل البحري في حاويات مبردة )االتحاد األوروبي
  وأوكرانيا والصين وهونغ كونغ وفيتنام وأفريقيا(. سوقنا الرئيسي للتصدير هو الصين، حيث

تشمل منتجاتنا لحم البقر منزوع العظم واألبقار المقطعة إلى أرباع وعظام اللحم البقري
.)MJW( وأقدام الدجاج وأجنحة الدجاج من المفصل األوسط )HU351EK(  



H-2730 Albertirsa, Baross u. 78.
+36 53 570 128
www.mirelitemirsa.hu
losov@mirsa.hu

MIRELITE MIRSA Co. Ltd. deals with the production of 
various kinds of quick-frozen vegetables, fruits and pastry 
and semi-finished products. Production takes place in 
three plants that have been operational in Hungary since 
1981. We purchase excellent, fresh GMO-free raw materials 
from local farmers. Our system controls the whole process 
from sowing to harvesting until the customer. International 
standards: BRC; IFS.

  تنشط شركة MIRELITE MIRSA المحدودة في إنتاج أنواع مختلفة من الخضار
والفواكه المجمدة بالتجميد السريع والمعجنات والمنتجات نصف المصنعة. يتم اإلنتاج في

 ثالثة مصانع تم تشغيلها في المجر منذ عام 1981. نقوم بشراء مواد أولية ممتازة وطازجة
 من المواد المعدلة وراثيًا من المزارعين المحليين. يتحكم نظامنا في العملية برمتها من البذر

.IFS؛ BRC: إلى الحصاد حتى العميل. المعايير الدولية

Mr. dr. Viktor Losó
+36 53 570 128, +36 30 850 1163
www.mirelitemirsa.hu
losov@mirsa.hu
English 

Mr. Iván Bartek
+36 53 570 127, +36 30 680 5144
www.mirelitemirsa.hu
bartek@mirsa.hu
English

Mirelite Mirsa Co., Ltd.



H-8174 Balatonkenese, Fő u. 21-23.
+36 70 636 3773
www.katicapekseg.hu
biscuits@katicapekseg.hu

Mr. Gábor Süle
+36 70 636 3773
www.katicapekseg.hu
biscuits@katicapekseg.hu
English 

Pékmester Biscuits Ltd.

Pékmester Biscuits Ltd. produces classic premium and 
delicious allergen-free biscuits. 
Brands: Katie & Baker, HIGHBAKE, FreeScuits 

Services:
• Distribution of biscuits worldwide
• Production for other brands
• Contract manufacturing
• Joint product development

Highlights of free-from sweet and savoury biscuits
• Gluten-free
• Diary-free
• Egg-free
• Soy-free
• Vegan

Certificate: HALAL

  تنتج شركة Pékmester Biscuits Ltd. بسكويت كالسيكي فاخر ولذيذ خاٍل ن
FreeScuits ،HIGHBAKE ،Katie & Baker :الماركات

خدمات:
•  توزيع البسكويت الى جميع أنحاء العالم

• إنتاج لماركات أخرى 
• عقود تصنيع

• تطوير المنتجات المشتركة
مميزات من البسكويت الحلو والمالح والخالي من:

• خال من الغلوتين
• خال من األلبان
• خال من البيض
• خاٍل من الصويا

• نباتي
HALAL :الشهادة •



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 20 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 20 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.



H-5540 Szarvas, Gárdonyi út 3665.
+32 25 23 48 37
www.profuma.eu
office@profuma.com

Profuma Hungary Ltd.

Mr. Csaba Kiszely
+36 20 669 0630
www.profuma.eu
commercial@profuma.hu
English 

Maurice Shwartsberg

www.profuma.eu
maurice@profuma.com
English

Group Profuma is one of the leading manufacturers of 
high-quality Halal certified duck, goose, beef and poultry-
based delicatessen products. In our range you can find 
foie gras, smoked, cooked and smoked magret, pastrami, 
smoked chicken and turkey breast. With our Happy Duck 
range we propose the same products based on non-force 
fed ducks. Our factory is Halal Certified by IIDC.

   Group Profuma هي واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع منتجات معلبات البط واألوز
 ولحم البقر والدواجن عالية الجودة المعتمدة الحالل. في مجموعتنا يمكنك العثور على فوا،

  مدخن، ماغريت مطبوخ ومدخن ، بسطرمة ، دجاج مدخن وصدر ديك رومي مدخن. من
خالل مجموعة Happy Duck الخاصة بنا، نقدم نفس المنتجات من البط الذي ال يتم تغذيته

.IIDC بالقوة. مصنعنا حاصل على شهادة الحالل من قبل 



H-1031 Budapest, Rozália u. 11. 
+36 30 645 4237
www.hpp-product.com 
www.laverde-juice.com
andras.somos@skc.hu

SKC-Product Ltd.

Mr. András Somos
+36 30 645 4237
andras.somos@skc.hu
English

Mr. Álmos Wattay
+36 20 394 6010
almos.wattay@skc.hu
English

  يتمثل نشاطنا التجاري الرئيس في المعالجة بالضغط العالي على أساس تقنية HPP )المعالجة
 بالضغط العالي( المتطورة. تدعم خبرتنا التكنولوجية والمهنية عالية المستوى عمليات لعصير
 واإلنتاج لشركائنا. لقد أنشأنا أيًضا عالمتنا التجارية La Verde لعصير الفواكه والخضروات

الطبيعية 100 ٪ والخالية من اإلضافات في مصنعنا للعصير ذي السعة الفائقة. د

Our main business activity is high pressure processing 
based on our cutting-edge HPP (High Pressure Processing) 
technology. Our high-level technological and professional 
know-how supports the development and production 
processes of our partners. We have also created our 100% 
natural, additive-free fruit and vegetable juice brand  
La Verde in our high-capacity juice factory.



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

   إذا كنت تبحث عن منتجات ألبان لذيذة، فإن شركة Sole-Mizo Plc. هو اختيار جيد .
 Bonafarm Group وأكبر شركة ألبان في المجر.

  منتجاتنا التصديرية الرئيسية هي الحليب طويل األمد، والجبن اليوناني مضاعف القشدة،
   وجبن قشقوان وعكاوي. بالنسبة لقطاع B2B )المقايضة التجارية( ،نقدم مجموعة مختارة

 من مركزات بروتين الحليب عالية الجودة )مساحيق(. من
 لدينا خبرة في إنتاج المنتجات الحالل. نستخدم الحليب الخام عالي الجودة )متوافق مع االتحاد

 األوروبي(. من

If you are looking for delicious dairy products, Sole-Mizo 
Plc. is a fine choice. Sole-Mizo is a member of the Bonafarm 
Group and 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 milk protein concentrates (powders).

We have experience producing Halal products. We use 
extra high-quality (EU conform) raw milk.

SOLE-MIZO Plc.



Sugo Food Ltd.

  Sugo Food Ltd. هو مصنع عريق في هنغاريا يعتمد على خبرة 50 عاماً، أسس
.IQF Private Label إلنتاج الخضار باالعتماد على تقنية التجميد السريع الفردي  
 تنتج شركتنا الذرة الحلوة )العادية والفائقة الحالوة( والبازالء الخضراء والفاصولياء

 الخضراء والجزر وخلطات الخضار. نقوم بتوصيل الخضار المجمدة إلى منطقةـ  الشرق
األوسط منذ سنوات طويلة. شركاؤنا هم سالسل البيع بالتجزئة، ونحن الوصلة الرئيسية

 في قطاع HORECA والشركات الصناعية. 

H-6500 Baja, Nagy István u. 36.
+36 79 424 455
www.sugofood.com
info@sugofood.com 

Mr. Tamás Majoros
+36 30 515 9687
www.sugofood.com
tamas.majoros@sugofood.com
English

Sugo Food Kft. is an IQF Private Label vegetable production 
factory in Hungary with more than 50 years of experience. 
We produce sweetcorn (regular and supersweet), green 
peas, green beans, carrots and vegetable mixes. We have 
been delivering frozen vegetables to the Middle East region 
for many years. Our partners include retail chains, key players 
of the HORECA segment and industrial manufacturers.



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 
for sports nutrition. We also have years of experience in tablet 
production, tablet coating and capsule filling. We provide a wide 
range of packaging 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



H-2651 Rétság, Ipari park 1.
+36 30 196 9175
www.urban1981.hu
kereskedelem@urban1981.hu

Ms. Viktória Hullmann
+36 30 196 9175
www.urban1981.hu
hullmann.viktoria@urban1981.hu
English 

URBAN Confectionery Ltd.

The URBAN Confectionary Ltd. was founded in 1981 and is 
currently one of the leading manufacturers of wafers on the 
Hungarian market. It offers high-quality products, stuffed 
wafers, wafer slices, tea biscuits, honey cakes and savoury 
snack products under the URBAN brand. It is one of the longest-
established players in the Hungarian confectionary market and 
is now the largest local manufacturer with a market-leading 
position in wafer production. Following growing healthconscious 
dietary trends, in 2010, the company introduced a sugar-free 
product line in order to reach an even wider consumer base. 
Special NEW flavours have become available in the market 
under this category.

Technologies: 
• Sachet packaging, single packaging, block packaging, plastic 

buckets Changing cream filling within a slice
• Different thicknesses of wafers
• Patterned, sprinkle coatings

Certificates: HACCP, IFS, RSPO, UTZ, HALAL

  تأسست شركة URBAN Sweet Production Ltd. في عام 1981 وهي حاليًا واحدة
 من الشركات المصنعة الرائدة للرقائق في السوق المجري. تقدم منتجات عالية الجودة،

 محشوة، شرائح بسكويت، بسكويت الشاي، كعك العسل ومنتجات الوجبات الخفيفة
  اللذيذة تحت العالمة URBAN. إنها واحدة من أقدم الشركات في سوق الحلويات المجري

وهي اآلن أكبر مصنع محلي مع مكانة رائدة في السوق في إنتاج بسكويت الويفر. بعد
االتجاهات الغذائية الواعية للصحة، في عام 2010، قدمت الشركة خط إنتاج خاٍل من

السكر من أجل الوصول إلى قاعدة مستهلكين أوسع.
أصبحت النكهات الجديدة الخاصة متوافرة في السوق تحت هذه الفئة.

التقنيات: تغليف األكياس، عبوات فردية، تغليف بلوك )مجموعات(، دالء بالستيكية
تغيير حشوة الكريمة داخل شريحة

رقائق بسماكات مختلفة
رقائق مرشوشة او مغطاة

 HALAL ، UTZ ، RSPO ، IFS ، HACCP :الشهادات



Vitapress Kft. (Ltd.) has enjoyed dynamic growth in the 
last thirty years. The export market currently comprises 
of fifty countries across four continents. The 0.75 litre 
party drinks come in varieties including white grape, 
apple and strawberry-apple flavours, with Disney, Warner, 
Nickelodeon and Vitapress licences. In 2022 news, a 0.25 l 
PET fruit drink product family is now available. These drinks 
are enriched with vitamins C, D and Zink.

Vitapress Ltd.

H-2330 Dunaharaszti, Bláthy O. u. 2.
+36 24 520 108
www.vitapress.hu
export@vitapress.hu

Mr. Tóth Tamás
+36 24 520 108, +36 70 333 3004
www.vitapress.hu
toth.tamas@vitapress.hu
English, German, Russian 

  تمتعت )Vitapress Kft ).Ltd. بنمو ديناميكي في السنوات الثالثين الماضية. يتكون
 سوق التصدير حاليًا من خمسين دولة عبر أربع قارات. تأتي مشروبات الحفالت 0.75 لتر

 بأصناف متنوعة بما في ذلك نكهات العنب األبيض والتفاح والفراولة والتفاح، مع تراخيص
Disney, Warner, Nickelodeon,Vitapress. في أخبار عام 2022، أصبحت 

عائلة منتجات مشروب الفاكهة PET  سعة 0,25 لتر متاحة اآلن. هذه المشروبات غنية
 بفيتامينات D و C والزنك.



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

Virgin Oil Press Ltd.

We offer more than 20 kinds of premium-quality cold-
pressed oils, gluten-free seed flours and gourmet butters. 
We maintain an environmentally-friendly zero-waste 
technology system and process the seeds ourselves with 
machinery we developed ourselves. The manufacture 
holds the highest food industrial standards (FSSC220000). 
We sell our own brand Grapoila, but we also sell in bulk and 
for private labels

 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.

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

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



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





NOTES



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

amc@amc.hu
www.amc.hu

agrarmarketingcentrum

agrarmarketingcentrum


