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Poslovna darila 

mailto:INFO@HUDO.IN


Prepustite se pristnim naravnim okusom naših ročno izdelanih živil, ki jih omogočajo vrhunske 
lokalne sestavine iz Prekmurja in Prlekije. Drznemo si zahtevati najboljše, storite to tudi vi. 

Za vas, vaše prijatelje ali poslovne partnerje smo pripravili tri pakete z izdelki                   , ki presenetijo 
še tako zahtevnega jedca.  

Izdelke lahko naročite tudi posamično oziroma jih združite v paket, ki bo ustregel vašim potrebam ali 
trenutni želji po okusnem prigrizku. 

Poleg tega, da sebi in bližnjim privoščite nekaj dobrega, z nakupom izdelkov podpirate lokalno 
proizvodnjo in zaposlovanje invalidov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor,                nepogrešljivo! 
 



  

Paketi: 

 

 

mini  

Vsebina paketa: 
keksi z bučnimi semeni 
slani krekerji s čilijem 

jabolčni krhlji 
vrečka iz klobučevine 

 

Cena: 9 € 

 
 

maksi  

Vsebina paketa: 
keksi z ovsenimi kosmiči 

keksi z jabolki 

slani krekerji 

slani krekerji s čilijem 

jabolčni krhlji 

jabolčna čežana 

vrečka iz klobučevine 
 

Cena: 17 € 

 
 



Vsebina paketa: 
jabolčni krhlji 
keksi z jabolki 
jabolčna čežana 
jabolčna čežana s črnim ribezom 
lesen zabojček 
 

Cena paketa: 20 € 

Cena paketa brez zabojčka: 11 € 
 

Slika je simbolična. Sveža jabolka niso vključena v paket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S paketom HUDO z visokega debla smo za vas 

ustvarili bližnjico do sadovnjaka. Posebne arome 

in raznolike okuse izdelkom dajejo jabolka starih 

avtohtonih sort, ročno nabrana v  travniških 

sadovnjakih v Prlekiji.  

Skupaj bomo vrnili vrednost jabolkom in tako 
prispevali k ohranjanju starih travniških 
sadovnjakov, ki poleg sooblikovanja kulturne 
krajine ustvarjajo tudi delovna mesta. Z nakupom 
izdelkov namreč omogočate zaposlovanje 
invalidnih in težje zaposljivih oseb, ki aktivno 
sodelujejo v celotnem procesu od obiranja do 
same proizvodnje in pakiranja proizvoda.  
 
Jabolčni krhlji so naravni izdelek, niso žveplani in 

ne vsebujejo konzervansov. Ročno izdelani keksi z 

jabolkom in cimetom vas celo leto dražijo z 

bogatim jesenskim okusom. Jabolčna čežana in 

čežana s črnim ribezom sta popolnoma naravna 

izdelka, brez dodanega sladkorja in barvil. 

 

z visokega debla 



  

   
 

 
 
 

Pirini keksi 
 

Vaš obnovljiv vir energije.  
Za zajtrk, malo malico  
ali kar tako vmes.  
Za tiste trenutke.  
 

Ročno izdelani pirini keksi.  
 

100 g 

Keksi z  
bučnimi semeni 
 

Čisti okus bučnega semena,  
brez katerega v Prekmurju  
ne gre. 
 

Ročno izdelani keksi  
z mletimi bučnimi  
semeni in bogato piro. 
 

100 g 

Keksi z jabolki 
 

Bogat jesenski okus,  
ki draži skozi vse leto.  
 

Ročno izdelani keksi  
z dodanimi koščki jabolk  
in cimetom. 
 

100 g 

Keksi z  
ovsenimi kosmiči 
 

Slasten prigrizek  
ali mala malica,  
ki vas bo napolnila z energijo.  
 

Ročno izdelani keksi z 
ovsenimi kosmiči in lešniki. 
 

100 g 

2,35 € 2,47 € 2,65 € 2,40 € 

Izdelki:  
vse cene vključujejo DDV 



 

 

 
 

 

 
 
 

 

Slani krekerji 
 

Slani hrustljavi prigrizek,  
ki ga ne boste želeli deliti.  
 

Ročno izdelani slani  
krekerji iz pšenične moke. 
 

70 g 

Slani krekerji  
s paradižnikom 
 

Premium izdelek, 
ki hitro poteši napad  
lakote.  
 

Ročno izdelani slani  
krekerji z dodatkom  
domačega paradižnika. 
 

70 g 

Slani krekerji  
s čilijem 
 

Hrustljavi prigrizek  
s pikantnim karakterjem  
bo navdušil ljubitelje 
intenzivnih okusov. 
 

Ročno izdelani  
slani krekerji z dodanim  
čilijem. 
 

70 g 

1,77 € 2,49 € 2,20 € 



  

   
 

 
 
 

  
 
 

Hruškovi 
krhlji 
 

Sladka in slastna hruška, 
polna okusa jeseni.  
Za trenutke, ko radi 
delite.  
 

Neolupljeni sušeni 
hruškovi krhlji.  
 

60 g 

Olupljeni 
jabolčni krhlji 
 

Jabolčni krhlji iz 
domačih travniških 
sadovnjakov.  
 

Jabolko kot ga je dala 
narava. 
 

60 g 

Jabolčna  
čežana 
 

Osvežujoč priboljšek, 
ki si ga lahko privoščite 
za mal  o. Z njo si 
namažite palačinke, 
dodajte ji jogurt ali 
kosmiče. 
 

Jabolčna čežana iz 
domačih travniških 
jabolk. Popolnoma 
naravna, brez dodanega 
sladkorja.  
 

435 g 

Jabolčna čežana  
s črnim ribezom 
 

Priboljšek z bogatim 
okusom črnega ribeza 
bo poskrbela za mal  o. 
Privoščite si jo samo, 
kot namaz ali kot 
dodatek jogurtu. 
 

Čežana iz domačih 
travniških jabolk in  
črnega ribeza. Brez 
dodanega sladkorja in 
umetnih barvil. 
 

435 g 

Posušeni  
paradižnik 
 

Pristen okus 
paradižnika, ki v 
kulinariki da piko na i.  
 

Doda pravi okus pravim 
jedem. 
 

30 g 

Posušeni drobljeni  
paradižnik 
 

Drobljen paradižnik, 
bogatega okusa, ki ga 
posujete po solati, 
dodate na testenine ali 
v različne omake. 
 

Doda pravi okus pravim 
jedem.  
 

30 g 

2,25 € 1,90 € 3,60 € 4,20 3,70 4,49 



 

 

 

 

 

Zakaj HUDO? Ravno zato! 
 

 

Darilni paketi na fotografijah so simbolični. Kombinacija izdelkov, je lahko narejena po vaših željah, kot lahko prilagodimo tudi embalažo 

ali dobavimo izdelke brez embalaže. Vrečke v paketih so iz mehke klobučevine in jih po želji lahko potiskamo z vašim logotipom. Vse 

cene so z DDV. Strmimo k temu, da so izdelki čim bolj sveži, zato ob naročilu potrebujemo do 3 delovne dni za proizvodnjo. 


