




SLADKÝ KOŠÍK je slovenská značka, ktorá v rámci 

svojho portfólia ponúka ručne vyrábané džemy, 

exkluzívne nátierky a domáce sirupy, ako aj sušené 

bylinky, med kvetový, či sušený včelí peľ.

Všetky výrobky sú vyrobené na Slovensku a sú 

určené pre zákazníkov, ktorí vedia oceniť chuť 

poctivých produktov a veria, že sa to dá vyrobiť tak, 

ako to kedysi robievali naše mamy a staré mamy.

Harmóniu, sviežosť a vitalitu slovenskej prírody, 

so srdcom pretavujeme pre Vás do každého 

jedného výrobku. Vysoký podiel kvalitného ovocia 

a bylín v každom výrobku zaistí jeho výnimočnosť 

a dokonalú chuť.



DŽEMY

Višňa a Čokoláda

Višňovo ‑čokoládová nátierka. Sterilizovaná.
domáca receptúra / podiel ovocia 73 %

Džem pre milovníkov čokolády! Ponúka zážitok úžasnej plnej chuti. Kyslosť višní 
vyvažuje plnosť tmavej čokolády. Táto lahôdka perfektne doplní dezert, jogurt, 
palacinky alebo kopček vanilkovej zmrzliny.

Hruška a Zázvor

Hruškovo ‑zázvorová nátierka. Sterilizovaná.
domáca receptúra / podiel ovocia 56 %

Hruška dodáva lekváru krásnu vôňu i sladkosť a zázvor zvýrazňuje jeho chuť 
svojou jemnou pikantnosťou. Zaujímavý kontrast sladkej a slanej chuti môžete 
vykúzliť kombináciou lekváru a kvalitného syra s modrou plesňou. Výborne sa 
hodí ku grilovanému mäsu alebo k pečenej šunke.

Hruška a Čokoláda

Hruškovo ‑čokoládová nátierka. Sterilizovaná.
domáca receptúra / podiel ovocia 60 %

Tento špeciálny mix je neobvyklá kombinácia hrušiek a kvalitnej 80% belgickej 
čokolády, ktorú si môžete vychutnať s palacinkami alebo v lístkovom ceste, na 
vanilkovej zmrzline alebo zamiešanú v bielom jogurte.

Jahoda a Čokoláda

Jahodovo ‑čokoládová nátierka. Sterilizovaná.
domáca receptúra / podiel ovocia 74 %

Sladké červené jahody v kombinácii s 80% belgickou čokoládou sú špeciálnou 
pochúťkou. Je chutná so sladkým pečivom, palacinkami, na zmrzline alebo len 
tak z pohára. Doprajte si labužnícke raňajky: Lievance s jahodovo čokoládovým 
pôžitkom. Túto chuť si zamilujete!
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DŽEMY

Jablko a Brusnica

Jablkovo ‑brusnicová nátierka. Sterilizovaná.
domáca receptúra / podiel ovocia 74 %

Tento lahodný sladkokyslý džem je kombináciou lokálnych jabĺk a brusníc. 
Výborne sa hodí k mäsám a syrom, no skvele chutí aj na toastoch, palacinkách, 
zamiešaný do jogurtu alebo pridaný do šalátu.

Šípka

Bez repného cukru
Šípková nátierka. Sterilizovaná.
domáca receptúra / podiel ovocia 63 %

Šípkový džem je vynikajúci s chlebom a maslom ako tradičné raňajky. Rovnako 
ho môžete použiť aj pri pečení vianočných cukroviniek alebo príprave šípkovej 
omáčky. Je vynikajúci aj s kozím syrom.

Jahoda

Bez repného cukru
Jahodová nátierka. Sterilizovaná.
domáca receptúra / podiel ovocia 60 %

U detí patrí medzi najobľúbenejší lekvár. Je voňavý a svieži zároveň, vo vnútri plný 
šťavnatých kúskov jahôd. Je miláčikom detí na palacinkách či na lístkovom ceste.

Slivka a Škorica

Slivkovo ‑škoricová nátierka. Sterilizovaná.
domáca receptúra / podiel ovocia 77 %

Obľúbený tradičný džem, ktorého chuť príjemne spestruje dávka škorice a rumu. 
Je aromatický a plný chutí. Ak máte radi škoricu, tak bol stvorený pre vás. Hodí sa 
ku všetkému – vyskúšajte ho použiť pri pečení, naplňte ním šišky, zamiešajte do 
jogurtu alebo si ho len tak ráno natrite na chlieb s maslom.
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SIRUPY

Baza čierna

Náš bazový sirup sa vyznačuje bohatou arómou kvetov bazy čiernej, ktoré mu 
dodávajú jedinečnú sladkokyslú príchuť a vôňu. Sirup má jemnú konzistenciu, 
vďaka čomu sa ľahko nalieva a riedi. Jedinečne chutí s vodou alebo s minerálnou 
vodou a suchými vínami. Dá sa použiť aj ako poleva na zmrzlinu a dezerty. Používa 
sa tiež pri výrobe kokteilov.

Baza a Zázvor

Lahodný bazový sirup, doplnený výraznou, ľahko štipľavou chuťou zázvoru, 
predstavuje príjemnú a osviežujúcu variantu dobre známej klasiky. Ak máte radi 
sirup vyrobený z kvetov bazy, určite by ste mali vyskúšať aj túto kombináciu so 
zázvorom. Pridaním čerstvých lístkov mäty a citróna k bazovo ‑zázvorovému 
sirupu dostanete vynikajúci základ pre obľúbený longdrink „Mojito“.

Levanduľa

Tento jedinečný a delikátny sirup je výrazný svojou arómou i chuťou. Je vyrobený 
z kvetov levandule, ktorá mu dodáva jeho typickú vôňu. Vyváženosť chutí v tomto 
sirupe sme dosiahli pridaním čučoriedok a vanilky, ktoré sa navzájom výborne 
dopĺňajú. Sirup neobsahuje žiadne umelé farbivá, príchute či arómy. Je vyrobený 
pomalou maceráciou bylín.
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SIRUPY

Ibištek a Zázvor

Sirup Ibištek a zázvor predstavuje osviežujúcu kombináciu sladkokyslej chuti 
kvetov ibišteka, doplnenú jemne štipľavou chuťou zázvoru. Pridaním vody či 
minerálnej vody získate lahodný nápoj výraznej červenej farby, plný kvetinovo‑
‑ovocnej chuti a vône. Sirup je vhodný aj ako poleva na dezerty či zmrzlinu, do 
kokteilov a miešaných nápojov.

Lipa

Lipový sirup je vyrobený z kvetov lipy malolistej, je jemne aromatický s typickou 
lahodnou bylinkovou chuťou. Výborne sa hodí do horúceho bylinkového čaju 
a taktiež je vhodný na prípravu domácich bylinkových limonád.
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SUŠENÉ

BYLINKY

Mäta pieporná 25 g

Využitie: Vhodná na prípravu čaju alebo kloktadla pri problémoch dýchacích ciest. 
Odporúča sa používať pri liečbe žalúdočných a črevných porúch, pri syndróme dráždivého 
čreva, bojuje proti vírusom. Mäta je v dnešnej dobe aj spoločníkom aromaterapie.

Lipa malolistá 25 g

Využitie: Aromatické súkvetia lipy majú potopudné, močopudné a odhlieňovacie 
účinky. Odporúča sa užívať ako čaj pri ochoreniach dýchacích ciest, pri močových 
a obličkových ťažkostiach, pri nechutenstve, plynatosti. Výluh je vhodný aj na 
naparovanie (odhlieňovanie) dýchacích ciest.

Rumanček pravý 25 g

Využitie: Vo forme obkladov je vhodný na použitie zvonka pre svoje protizápalové  
a dezinfekčné účinky. Odporúča sa užívať tiež ako kloktadlo pri chorobách ústnej dutiny.



SUŠENÉ

BYLINKY

Materina dúška 25 g

Využitie: Odporúča sa užívať pri bolestiach hlavy či nespavosti. Bylinka sa používa pri 
žalúdočných ťažkostiach aj proti kašľu.

Žihľava dvojdomá 25 g

Využitie: Odporúča sa využívať pri poruchách metabolizmu a krvotvorby, oblič‑
kových a reumatických ochoreniach, vypadávaní vlasov. Má močopudné účinky 
a odstraňuje škodlivé látky z tela. V ľudovom liečiteľstve sa obvykle používa na 
žalúdočné vredy, nervy, žlčníkovú koliku a tiež tíši záchvat astmy.

Nechtík lekársky 25 g

Využitie: Nechtík pôsobí proti zápalom a podporuje hojenie rán. Užíva sa pri zápale  
hltana i pri zápaloch kože formou obkladov.

Ruža šípová 160 g

Využitie: Drogu sa odporúča využívať pri nedostatku vitamínu C, chrípkových 
a iných infekciách, poruche pečeňového metabolizmu, hojení zlomenín a rán, 
anémii a pri ďalších chorobách. Plod ruže šípovej obsahuje vitamíny C, A, B a E 
a ďalšie látky, ktoré podporujú reparačné procesy a zlepšujú metabolizmus.



VČELIE

PRODUKTY

DARČEKOVÝ

PROGRAM

Med kvetový 425 g

Obsah: včelí med kvetový
Tento poctivý med pochádza zo včelnice pani Dariny Balciarovej z Klenovca (Stredné 
Slovensko), ktorá sa v rámci rodinnej tradície venuje včelárstvu viac ako 30 rokov. Môžete 
si ho vychutnať do čaju, jogurtov, na chlebík, alebo každé ráno za lyžičku ako prevenciu 
pred rozličnými chorobami. Poctivý med sa vo všeobecnosti vo výžive a ľudovom liečiteľ‑
stve považuje za požehnanie pre ľudský organizmus.

Včelí peľ sušený 60 g

Obsah: včelí peľ sušený
O včeľom peli sa tvrdí, že je to najkomplexnejšia potravina z darov prírody, 
takže je ideálnym doplnkom každého zdravého jedálnička. Má bohaté zloženie 
vitamínov a minerálov a patrí medzi najsilnejšie prírodné antioxidanty. Včelári 
odporúčajú pre najlepší účinok a vstrebateľnosť, rozmiešať peľ v samotnom 
mede a po rozpustení konzumovať. Dá sa konzumovať aj v čistom stave, zamiešať 
ráno do jogurtu, alebo do mlieka, kakaa, alebo ovocnej šťavy.

Darčekový program sa skladá z rôznych setov darčekových kaziet. Tieto darčeky sú milou a hlavne chutnou pozornosťou na každú 
príležitosť a sú taktiež aj výbornou alternatívou pre spoločnosti, ktoré svojich obchodných partnerov alebo zamestnancov chcú 
oceniť hodnotnými a chutnými výrobkami zo Slovenska.






