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Szakmai nappal bővül az OMÉK
AZ OMÉK FELVÁLLALT CÉLJA, HOGY ERŐSÍTSE AZ ÜZLETEMBEREK KÖZÖTTI KAP-
CSOLATOKAT ÉS EZÁLTAL HOZZÁJÁRULJON A TELJES ÉLELMISZER-GAZDASÁG FEJ-
LŐDÉSÉHEZ. EZÉRT A KIÁLLÍTÁS TÖRTÉNETÉBEN ELSŐ ÍZBEN RENDEZNEK SZAKMAI 
NAPOT. KÖRKÉRDÉSÜNKBEN ARRA VÁLASZOLNAK A BEMUTATKOZÓ TERMELŐK, 
HOGY MILYEN REMÉNYEKKEL ÉS TERVEKKEL ÉRKEZNEK A KIÁLLÍTÁSRA.

Valentinyi Fruzsina, Vereckei Kft., 
Vereckei rizs

„Cégünk biorizs-termeltetéssel és -feldolgo-
zással foglalkozik. Termékeink: fehér és bar-
na rizs, illetve különböző szemcseeloszlású 
lisztek, darák, bio és konvencionális áruból 
egyaránt. Jelenleg egy új élelmiszeripari 
technológián dolgozunk, ami a hozzáadott 
értéket kívánja növelni: reményeink szerint 
hamarosan rizsitallal és rizsolajjal is meg 
tudunk jelenni a piacon.
Az OMÉK-ra való jelentkezésünk legfőbb 
oka, hogy tudassuk: Magyarországon is ter-
mesztenek rizst, és hogy ennek a minősége 
messze jobb az importált árukénál, továb-
bá hogy képviseljük azt az értéket, amit az 
ökológiai gazdálkodás és a környezettuda-
tosság jelent.
Célunk természetesen új partnerek szerzése, 
új kapcsolatok építése.”

Kapócsné Haás Katalin, 
Borka gyümölcsök

„Szeretnénk visszajelzéseket kapni, mert se-
gítenek a továbbfejlődésben, valamint meg-
mutatni, hogy lehetséges Magyarországon 
mezőgazdasági termelőből minőségi ma-
gyar élelmiszer-előállítóvá válni, és akár 
országos márkát is építeni.
A Borka Kft. egy kis családi vállalkozás, 
1992-ben alakult, és az évek során a 
gépesített szántóföldi tevékenység mellett 
gyümölcsültetvények ápolásával, később 
gyümölcsfeldolgozással, valamint saját 
feldolgozott termékeink forgalmazásával 
bővült a portfóliónk.
Velencén vannak családi gyümölcsöseink, 
a kis feldolgozóüzemünk, és a Borka Bolt, 
amelyben főként helyi, illetve magyar ter-
mékeket, természetes élelmiszereket forgal-
mazunk.”
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Skerlanitz Zoltán, Magos Varázs

„Termékeinket kézzel készítjük, és sem-
miféle tartósítószert vagy adalékanyagot 
nem adunk hozzá. Így azok innovatív, 
egyedi, egészséges, reform előrecsomagolt 
prémium élelmiszerek. A Magos Varázs 
egyedi receptúra alapján kemencében 
sütve készül. Ajánljuk borok mellé, sajtok-
hoz, salátákhoz, szószokkal, krémekkel, 
krémlevesekhez, de önmagában is kiváló 
csemege.
Az OMÉK történetében másodszor 
találkozhatnak velünk az érdeklődők. 
Célunk minél több látogatóval megkóstol-
tatni termékeinket, ugyanis szeretnénk 
bővíteni viszonteladói partnereink számát.”

Csaholczi László kereskedelmi 
igazgató, Szatmári Ízek Kft.

„A Szatmári-Ízek Kft. 2005 óta foglalkozik 
gyümölcstermesztéssel és -feldolgozással. 
Fő növényünk az alma, aminek tárolásához 
2500 tonnás modern hűtőkapacitás áll 
rendelkezésünkre, a feldolgozó üzemünk 
pedig szárítmányokat, almalevet és 
lekvárokat állít elő belőle. Az utóbbi 3 év-
ben biotermékeket is gyártunk. Termékeink 
kizárólag gyümölcsből készülnek, sem 
cukrot, sem tartósító adalékanyagot nem 
tartalmaznak.
Az OMÉK-on azért tartottuk fontosnak a 
megjelenést, mert így Magyarország leg-
rangosabb és legtöbb embert megszólító 
kiállításán mutatkozhatunk be, ebben az 
évben már önállóan. Termékeink ugyanis el-
sősorban a nyugat-európai piacon találnak 
vevőre, de szeretnénk a hazai közönséggel 
is megismertetni azokat. Keressük továbbá 
a kapcsolatot a kereskedelmi láncokkal, 
amelyek értékesíthetik a gyümölcskészítmé-
nyeinket.”

Közeleg Magyarország 
legnagyobb agrármegmozdulása, 

az OMÉK!

2017. szeptember 20-24.
Hungexpo Budapesti Vásárközpont
Ne hagyja ki 2017 legfontosabb 

agrárrendezvényét!

A jelentkezés meghosszabbítva július 31-éig!

További információk: www.omek2017.hu
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MÉG KAPHATÓ A 2016-OS ÉVKÖNYV!

A Kerti Kalendárium 2016-ban megjelent 10 száma összekötve, 
színes borítóval ellátva kapható!
Ára: 4550 Ft/db postaköltséggel.
Amennyiben a Kerti Kalendárium 2016. évi összekötött számaira 
igényt tart, úgy szíveskedjék az alábbi megrendelőlapot – kitöltve 
és aláírva – címünkre (Kerti Kalendárium, 1591 Budapest, Pf. 294.) 
mielőbb visszaküldeni.

MEGRENDELŐLAP

Utánvételes megküldéssel megrendelem a Kerti Kalendárium című folyóiratuk 2016. 
évi összekötött példányait,

...........  azaz  ...................................................................................................példányban

.........., 2017.  ...........................................................hó ...............................................nap

 ...........................    .........................................................
 megrendelő    pontos címe (irányítószámmal)
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