
SKUPINA HUDO DOBRO  
Renkovci 8           
9224 Turnišče   

ID DDV SI91359490  
info@hudo-dobro.si 
www.hudo-dobro.si
++386(0)40 866 430

Katalog izdelkov 
in paketov

mailto:INFO@HUDO-DOBRO.SI


  Naši izdelki so drugačni :
· prednost dajemo lokalnim surovinam: 
  domača nekonvencionalna moka (pira, 
  ajda, oves), jabolka, paradižnik, bučna semena ...,
· zagotavljamo redno dobavo svežih izdelkov,
· izdelki so namenjeni hitremu, zdravemu prigrizku in so lično zapakirani    
  v manjših količinah, lahko pa naročite večje količine in jih prejmete v 
  posodah s pokrovom. Te nam vrnete, mi pa vam jih po vaši želji 
  ponovno napolnimo.

  Za vas, vaše prijatelje, stranke in poslovne partnerje smo pripravili tudi   
  dva paketa z izdelki             ali pa sami sestavite paket izdelkov, ki bo  
  ustregel posameznikovim potrebam in želji po okusnem prigrizku.

  Poleg tega, da sebi in bližnjim privoščite nekaj dobrega, 
z nakupom izdelkov             podpirate lokalno 

proizvodnjo in omogočate zaposlovanje invalidov. 

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.

UVAAAU, TO JE RES HUDO DOBRO!
... je odziv mnogih, ko prvič okusijo naše izdelke. 
In navdušenje traja in traja ...



EKO sadni trakci FRUUUŠ
 

Enostaven prigrizek, s 100% sadnim deležem, 
ki te napolni z naravno energijo. 

Ekološko pridelana jabolka in jagodičevje, 
brez dodanega sladkorja ali drugih aditivov.

 
30 g

2,60 €

Sadni trakci FRUUUŠ

Energija v trakcih.
Naraven in zdrav prigrizek za vse generacije.
Dolgo obstojen in enostaven jabolčni prigrizek, 
s 100% sadnim deležem
brez dodanega sladkorja ali drugih aditivov.

30 g
2,60 €

Jabolčna čežana in 
jabolčna čežana s črnim ribezom

Osvežujoč priboljšek, ki si ga lahko privoščiš za malico. 
Z njo si namaži palačinke, dodaj ji jogurt ali kosmiče.

300 ml
2,80 € (jabolčna čežana)     3,30 € (čežana s črnim ribezom)

Hruškovi in olupljeni jabolčni krhlji
 

Sladka in slastna hruška ali jabolčni krhlji 
iz domačih travniških sadovnjakov - 

bogat okus jeseni za trenutke, ko radi delite.
 

60 g
2,25 € (hruškovi krhlji)    1,90 € (olupljeni jabolčni krhlji)

Izdelki
v cene je vključen DDV



Keksi z bučnimi semeni, jabolki, 
čokolado ali ovsenimi kosmiči

 
Slasten in hrustljav prigrizek ali mala malica,

ki te napolni z energijo.
 

100 g
2,47 € (z bučnimi semeni); 2,45 € (s čokolado);

 2,40 € (z ovsenimi kosmiči); 2,65 € (z jabolkom)
 

Slani krekerji in slani krekerji s paradižnikom 
ali čilijem

Imaš raje hrustljavo in slano ali vse to s pridihom mediterana?
Morda pa si ljubitelj intenzivnih okusov. Potem te bodo
zagotovo navdušili krekerji s pikantnim karakterjem.

70 g
1,77 € (slani); 2,49 € (s paradižnikom); 2,20 € (s čilijem)

Mi2 krekerji 
s sušenim paradižnikom ali s čilijem

 
Prigrizek, ustvarjen z glasbenim navdihom.

Ko zagrizeš vanj, se v tvojih ustih odvija 
nepozaben rock koncert okusov. 

 
30 g

2,60 €



Paketi
v cene je vključen DDV

Mali paket
 

Vsebina paketa:
keksi z jabolki, 

slani krekerji s paradižnikom, 
sadni trakci FRUUUŠ,

vrečka iz klobučevine.
 

9,90 €

Veliki paket

Vsebina paketa:
keksi z bučnimi semeni in keksi z jabolki,
slani krekerji, 
slani krekerji s paradižnikom, 
sadni trakci FRUUUŠ, jabolčna čežana,
vrečka iz klobučevine

18 €

Darilni paketi na fotografijah so simbolični. V primeru, da katerega
od izdelkov ni na zalogi, se vsebina paketov, po predhodnem
dogovoru z naročnikom, lahko spremeni. 

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