
БИЛКИ И ПОДПРАВКИ

Вдъхновяваме хората за креативност в кухнята. 
Носим щастие и наслада от 1881 г.



ДА ГОТВИМ С ВДЪХНОВЕНИЕ , 
ДА ЖИВЕЕМ СЪС СТРАСТ!

Билките и подправките са наша страст от 1881 г. Те са уникални по своята същност, 
защото с тяхна помощ и малко творчество  може да се създаде нещо много по-
вкусно. Вярваме, че с  нашите продукти  вдъхновяваме всички свои клиенти и 

приятели  за нови кулинарни преживявания всеки ден.

Стремим се винаги към най-доброто. Правим това по два начина: опираме се на 
опита и следим тенденциите в храненето, а понякога започваме и наши собствени, 
като постоянно създаваме нови продукти, съобразени с тях . Също така никога 
не правим компромис, когато става дума за качеството - то е наше вътрешно 

убеждение и вековна семейна традиция.

Ервин Котани



1881-1930 1931-1960

Визиите се променят, стават все по–пъстри, 

а опаковките по-сигурно защитават цвета, 

аромата и вкуса на продуктите.

Скоро след първата мелница за червен пипер, през 1884 г. е основано предприятието 

за подправки и деликатеси във Виена, което бързо се разраства и през 20те години на 

миналия век вече има свои клонове в Берлин, Мюнхен, Ню Йорк и др.

„Вашата идея не трябва да е голяма. Тя просто 
трябва да промени света.“

Янош Котани

Първата опаковка на прочутия 

червен пипер и готварската книга 

на Янош Котани.

ВСИЧКО ЗАПОЧВА В СЕГЕД, УНГАРИЯ ПРЕЗ 1881 Г. И УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА ДНЕС В НАД 32 ДЪРЖАВИ.

1961-2000

Днес Kotanyi предлага уникална гама от висококачествени билки и подправки от цял свят. 

Всеки един продукт се произвежда в модерната фабрика в с. Волкерсдорф до Виена, 

построена през 1989 г., която непрекъснато се модернизира.

„Храната и готвенето постоянно се променят – 
затова и нашите продукти не спират да се обновяват.“ 

Ервин Котани

Променя се и логото, но остава и до днес 

с цветовете на унгарското знаме.

Обновяването на опаковките се базира 

винаги на това, което искат потребителите: 

сигурност и яснота на продукта.

2001-2021



КОТАНИ - ВИНАГИ НАЙ-ДОБРОТО ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА НА СВЕТА.

Мексико
Халапеньо

Гватемала
Бахар

Бразилия
Черен пипер
Розов пипер

Египет
Босилек
Майорана
Мента

Тунис
Розмарин

Гърция
Мента
Морска сол

България
Кориандър

Босна и Херцеговина
Див чесън

Испания
Пушен пипер

Франция
Естрагон

Германия
Копър
Магданоз
Чубрица

ПРЕРАБОТЕНО И ПРОИЗВЕДЕНО В АВСТРИЯ.

Малави
Чили Bird’s Eye

Мадагаскар
Бурбонска ванилия

Карамфил

Китай
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Джинджифил
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Черен пипер
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Индонезия
Канела

Черен пипер

Иран
Шафран

Израел
Червен пипер

Полша
Ким

Мащерка

Унгария
Червен пипер

Турция
Дафинов лист

Риган



ЧЕРВЕН ПИПЕР

ЧЕРЕН ПИПЕР

СЛАДКАРСКИ 
ДОБАВКИ

НОВАТА  ОПАКОВКА

Елегантна и практична,   в шест отличителни цвята

НОВАТА  ОПАКОВКА

МИКСОВЕ

ПОДПРАВКИ

БИЛКИ

Елегантна и практична,   в шест отличителни цвятаАКЦЕНТ ВЪРХУ ЛОГОТО
Марката Kotányi e символ на традиция и 
новаторство. Тя е гаранция за най-високо, 
проверено качество на всеки продукт.

ЛЕСНО ОТВАРЯНЕ
Чрез системата Lasercut. Бързо, чисто и 
практично.

ПО ПРИРОДА ДОБРИ
Всички наши суровини са натурални продукти, 
подбрани и преработени по безупречен начин.

Майсторството    е в детайла

НАЙ-ВАЖНОТО   С ЕДИН ПОГЛЕД

АКЦЕНТ ВЪРХУ ЛОГОТО
Марката Kotányi e символ на традиция и 
новаторство. Тя е гаранция за най-високо, 
проверено качество на всеки продукт.

ЛЕСНО ОТВАРЯНЕ
Чрез системата Lasercut. Бързо, чисто и 
практично.

ПО ПРИРОДА ДОБРИ
Всички наши суровини са натурални продукти, 
подбрани и преработени по безупречен начин.

Майсторството    е в детайла

НАЙ-ВАЖНОТО   С ЕДИН ПОГЛЕД

НОВАТА ОПАКОВКА

Елегантна и практична, в шест отличителни цвята



АКЦЕНТ ВЪРХУ ЛОГОТО
Марката Kotányi e символ на традиция и 
новаторство. Тя е гаранция за най-високо, 
проверено качество на всеки продукт.

ЛЕСНО ОТВАРЯНЕ
Чрез системата Lasercut. Бързо, чисто и 
практично.

ПО ПРИРОДА ДОБРИ
Всички наши суровини са натурални продукти, 
подбрани и преработени по безупречен начин.

Майсторството    е в детайла

НАЙ-ВАЖНОТО   С ЕДИН ПОГЛЕД
Майсторството    е в детайла

Модерна и стилна, привличаща и 
информираща опаковка

ЧЕТИРИКРАТНА ЗАЩИТА
Четирите слоя фолио осигуряват устойчивост 
на опаковката и перфектна защита на 
аромата, цвета и вкуса.

ИКОНКИ
За по-добро ориентиране и 
разпознаваемост.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За продукта и съставките, както и 
за хранителните стойности, защото 
здравословното хранене е наш приоритет.

РЕЦЕПТИ & СЪВЕТИ
Дори повече наслада чрез вдъхновяващи 
кулинарни идеи и съвети.

НАЙ-ВАЖНОТО   С ЕДИН ПОГЛЕД

АКЦЕНТ ВЪРХУ ЛОГОТО
Марката Kotányi e символ на традиция и 
новаторство. Тя е гаранция за най-високо, 
проверено качество на всеки продукт.

ЛЕСНО ОТВАРЯНЕ
Чрез системата Lasercut. Бързо, чисто и 
практично.

ПО ПРИРОДА ДОБРИ
Всички наши суровини са натурални продукти, 
подбрани и преработени по безупречен начин.

Майсторството    е в детайла

НАЙ-ВАЖНОТО   С ЕДИН ПОГЛЕД

Майсторството е в детайла
НАЙ-ВАЖНОТО С ЕДИН ПОГЛЕД



ЧЕРВЕН ПИПЕР
ЕМБЛЕМА И ВЕКОВНА ФАМИЛНА ТРАДИЦИЯ НА КОТАНИ.

Червен пипер Класик - 40 г  
С тъмно червен цвят и характерен 
вкус на домашен червен пипер от 

градината на село. За традиционните 
български яхнии, гювечи, кебапи, 

кавърми, сарми, мусака.

АР
Т.

 N
° 

19
24

10

АР
Т.

 N
° 

19
20

10

АР
Т.

 N
° 

19
26

10

АР
Т.

 N
° 

15
08

10

АР
Т.

 N
° 

19
21

10

Червен пипер Специален - 40 г
Наситен и ярък червен цвят,  
благородно-сладък вкус и  

градински аромат.
Фино смлян, 120 ASTA.  

Превъзходен за всякакви ястия, 
картофи, салати и др. 

 

Червен пипер Пушен - 20 г
Добре узрелите червени чушки се опушват 
по автентична технология на дъбови дърва 
и се смилат фино. Придава уникална нотка 
на супи, яхнии, домашни суджуци, пастети 

и печени меса.

Червен пипер Лютив - 40 г
Оранжево-червени чушки,

умерено лютиви, фино смлени.

Кайенски пипер лютив- 20 г
Специален сорт лютиви чушки,
с леко горчив и опушен вкус.

 

 

АР
Т.

 N
° 

07
45

10

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕН  
НАТУРАЛЕН ЧЕРВЕН ПИПЕР 120 ASTA.

От узрели на слънце чушки, фино смлени, с плътен червен цвят, свеж градински 
аромат, благороден, мек и сладък вкус. Модерна опаковка, атрактивен дизайн. 

Материал, който запазва цвета, аромата и вкуса на пипера.
Еталон за качество в Европа. 

Червен пипер сладък 
специален - 100 г 

Червен пипер сладък 
специален - 200 г 

ЧЕРВЕН ПИПЕР
СПЕЦИАЛНА СЕЛЕКЦИЯ В ГОЛЕМИ ОПАКОВКИ.

АР
Т.

 N
° 

07
46

10



ПИПЕР - МЛЯН И НА ЗЪРНА.

Черен пипер  
на зърна - 15 г  
 Лютиво-ароматни  

цели зърна,  
съхранени безупречно. 

АР
Т.

 N
° 

15
45

10

Пипер Меланж 
на зърна - 16 г  

 Хармонична комбинация от черен, 
бял, зелен и розов пипер с пикантен 

вкус и силен аромат.  

АР
Т.

 N
° 

15
11

10

Черен пипер  
млян - 17 г  

Богат на етерични масла,
пикантен, с апетитен аромат

и превъзходно качество.

АР
Т.

 N
° 

15
46

10

Зелен пипер  
на зърна - 13 г 

Изсушени без ферментация 
плодове на пипера,  

по-ароматни и по-малко лютиви. 
За ценители!

АР
Т.

 N
° 

10
07

01

ЧЕРНИЯТ, ЗЕЛЕНИЯТ И БЕЛИЯТ ПИПЕР СА ПЛОДОВЕ НА ЕДНО И СЪЩО 
РАСТЕНИЕ PIPER NIGRUM - ТРОПИЧЕСКА ЛОЗА , РОДОМ ОТ ИНДИЯ. 

Зърната на черния пипер са неузрели плодове, които се изсушават на ниска температура и ферментират 

подобно на чая, поради което почерняват. С изразен аромат и парещ вкус. 

Зеленият пипер е по-малко лютив и най-ароматен. Бързото изсушаване при по-висока температура 

предотвратява тази реакция, а полученият по този начин продукт запазва зеления си цвят.

Белият пипер е напълно узрял плод, който се обелва чрез накисване във вода, много лют и по-малко ароматен.  

Розовият пипер се получава от друго растение, наречено Schinus Terebinthifolius. Напълно узрелите плодове 

се изсушават, имат по-скоро слаб вкус и се използват най-вече с декоративна цел заради красивия розово-

червен цвят.

КЛАСИЧЕСКИ ПОДПРАВКИ - ТРАДИЦИОННИ И ЕКЗОТИЧНИ. 

Чесън на гранули - 28 г  
Нежните гранули сух чесън 
са с типичния вкус, но по-
мек аромат и не толкова 

лютиви.

АР
Т.

 N
° 

15
26

10

Карамфил цял - 14 г 
Придава специфичен вкус 

с горчиво-сладки, пикантни 
нотки и остър аромат. 

АР
Т.

 N
° 

15
40

01

Кимион млян  - 20 г 
Пикантни и омайващи звуци 

от Ориента,  
остър аромат,  незаменим за  

кайма и скара.

АР
Т.

 N
° 

15
02

10

Канела на 
пръчици - 17 г 

Eдинствената подправка 
от кора на дърво, ръчно 

обработена и навита  
на пръчици.

АР
Т.

 N
° 

15
64

10

Джинджифил 
млян - 22 г 

Фин прах с цитрусово 
ухание и парещ характер, 

за азиатски специалитети и 
сладкиши.

АР
Т.

 N
° 

15
24

10

Куркума мляна - 20 г
Фино смляна,  

за екзотичен жълт цвят  
и азиатска нотка  
на сосове, ориз 

и зеленчуци

АР
Т.

 N
° 

15
99

10
10

Шафран нишки - 0,12 г 
Скъпоценни цветни нишки, 

с тънка горчива нотка, 
придаващи изумителна 

жълта тоналност.

АР
Т.

 N
° 

10
08

10
10

Бахар на зърна - 10 г 
С богат аромат и вкус, 
наподобяващи черен 

пипер, карамфил, канела и 
индийско орехче.  

АР
Т.

 N
° 

15
50

10

Канела мляна - 25 г 
Дълбок, вълшебен аромат 
и нежно-парещ вкус със 

сладникави нотки.

АР
Т.

 N
° 

15
65

10

Кориандър млян  - 20 г 
Има специфичен, тънък 

аромат на ядки и сладко-
пикантен вкус, напомнящ на 

портокал и канела. 

АР
Т.

 N
° 

15
29

10

Индийско орехче 
мляно - 18 г

С леко горчив и пикантен 
вкус. Фино смляно, 

подходящо за редица ястия, 
заради своя уникален 

аромат.

АР
Т.

 N
° 

15
39

01



Дафинови листа - 4 г 
Цели лаврови листа с 

тържествен мирис и тръпчив 
вкус, за дивеч и маринати.  

АР
Т.

 N
° 

15
34

10

ЗЕЛЕНИ БИЛКИ, ЛИСТА  И СТРЪКЧЕТА. ЗА АРОМАТ И НАСЛАДА!

Розмарин - 24 г 
Малки иглички с 

тамянов аромат, горчив 
вкус и незабравим 

средиземноморски полъх.

АР
Т.

 N
° 

18
08

10

Магданоз - 7 г 
Фини листенца магданоз, 
внимателно изсушени със 

запазен зелен цвят.

АР
Т.

 N
° 

15
44

10

Девесил - 10 г 
Апетитен мирис на зеленчуци 

и целина. Незаменим за 
гъбена супа и риба.

АР
Т.

 N
° 

18
06

10

Риган - 8 г 
С горски аромат и билков 
вкус, превъзходен за пица,  
доматени специалитети и 

сирене.
 

АР
Т.

 N
° 

15
42

10
Чубрица - 15 г 

Любима българска 
подправка, силно ухаеща, 
с богати нюанси на бор и 

майорана.

АР
Т.

 N
° 

18
02

10

Джоджен - 9 г 
Свежо ментово ухание с 

дискретно пикантни нотки, 
не само за боб и агнешко 

месо. 

АР
Т.

 N
° 

17
97

10

Босилек - 9 г 
Винаги ободряващ и 
апетитен, с нотки на 

канела, мента и карамфил. 
Насладете се на Италия.

АР
Т.

 N
° 

18
00

10

Копър - 11 г 
Малки, нежни връхчета, 
с плътен зелен цвят и 

изключително качество. 
Като пресни!

АР
Т.

 N
° 

15
10

10

ИЗСУШЕНИ И СЪХРАНЕНИ ПО БЕЗУПРЕЧЕН НАЧИН.

БУКЕТ ОТ ЗЕЛЕНИ БИЛКИ И ЗЕЛЕНЧУЦИ.

Мащерка - 14 г 
Силно ароматна.

Свеж акцент за печени меса, 
картофи и боб.

АР
Т.

 N
° 

15
59

10

Див лук - 5 г 
Уникални зелени перца 
за супи, сосове, извара, 

майонеза, пастети и
всякакви дресинги.

АР
Т.

 N
° 

15
56

10

Див чесън - 4 г 
Познат още като мечи лук 

или левурда. 
Вкус, подобен на чесъна, но 

по-нежен. 

АР
Т.

 N
° 

18
01

10

5 Билки Провансал - 17 г 
Розмарин, мащерка, чубрица, босилек, естрагон 

– типична смес за френската кухня и много 
обичана в Европа - за риба, пиле, сосове, 

маринати, оцети и ароматни зехтини.

АР
Т.

 N
° 

15
86

10

Домати и билки - 20 г 
Изсушени на слънце домати, чесън и ароматни 

билки за традиционни италиански сосове за 
паста и антипаста, брускети, както и за овкусяване 

на салати, месо, риба и супи. Превъзходно! 

АР
Т.

 N
° 

12
00

10



ЛЮБИМИ МИКСОВЕ ЗА УЛЕСНЕНИЕ И НЕПОВТОРИМ ВКУС! 

Печено пиле - 30 г 
За любимото печено пиле с 

червен и черен пипер, чесън, 
розмарин и майорана.

АР
Т.

 N
° 

15
05

10

Грил Барбекю - 30 г 
Избрани подправки в 

комбинация с кайенски 
пипер за огнени грил 

изкушения.

АР
Т.

 N
° 

15
19

10

Картофи Америка - 30 г 
Американска рецепта  

с чесън, ким, индийско 
орехче и още... 

АР
Т.

 N
° 

15
57

10
Кайма - 23 г 

С всичко необходимо  
за добрата кайма  
и място за вашето 

вдъхновение.

АР
Т.

 N
° 

15
15

10

Пържоли - 35 г 
За телешки стек и медальон. 
Превъзходен и за свински 

пържолки. Пикантен!
АР

Т.
 N

° 
15

90
10

Свинско печено - 30 г 
Австрийската традиция за 

първокласно свинско печено. 
Чудесно и за българския 

вкус.

АР
Т.

 N
° 

15
88

10

Агнешко месо - 30 г 
Хармоничен микс за агнешко 

месо с джоджен,  признат 
и от най-взискателните 

кулинари.

АР
Т.

 N
° 

15
89

10

Риба - 26 г 
Много богат 

средиземноморски вкус 
за риба и морски дарове. 

Опитайте!

АР
Т.

 N
° 

15
17

10

Ребърца - 40 г 
Апетитна комбинация, 
обогатена с мед и соев 

сос за печени и пържени 
ребърца.

АР
Т.

 N
° 

10
18

10

EСТЕСТВЕНО БЕЗ ДОБАВКА НА 
ОВКУСИТЕЛИ, КОНСЕРВАНТИ, ОЦВЕТИТЕЛИ. 

ОГЪН И ЖАР.  
ЗА МАЙСТОРИ НА ДОМАШНИЯ ГРИЛ И БАРБЕКЮ.

Бърза марината  
за пиле - 40 г 

Добавяте вода, олио, вино, 
портокалов сок и... се 

наслаждавате на крехко и 
ароматно пилешко месо.

АР
Т.

 N
° 

10
80

10

BBQ Аржентина - 40 г 
Потпури с парещи нотки на 
черен пипер, кориандър и 

синап в комбинация с червен 
пипер и ароматни билки, 
създадено за изкусителна 

задокеанска барбекю авантюра. 
Отличен микс за телешки 
стекове, свински пържоли, 

котлети, ребърца.

АР
Т.

 N
° 

15
70

10

BBQ Пушено - 25 г 
Модерен микс с пушен червен 
пипер и още 7 подправки за 

пикантен, леко сладникав вкус 
и опушен аромат. Идеален за 
стекове и ребърца от говеждо 
и свинско месо. Чудесен и за 

риба. 

АР
Т.

 N
° 

10
93

10

BBQ Пиле - 30 г 
Изтънчена комбинация от 

апетитни подправки и ароматни 
билки, която превръща 

изпеченото пилешко месо 
в незабравим барбекю хит. 

Миксът е отличен за овкусяване 
както на пилешко и пуешко 

месо - бутчета и гърди, така и 
на заешко месо.

АР
Т.

 N
° 

18
24

10

Бърза марината 
за пържоли - 40 г 
За свинско, телешко и 

говеждо месо. Превръща 
пържолите в истински 

шедьовър. 

АР
Т.

 N
° 

10
81

10

100% 
НАТУРАЛЕН ВКУС 



Бързо и 
лесно

100% 
Натурални 
съставки

Необходими 
пресни съставки 

за ястието

Кратко време 
за приготвяне

Всеки микс е 
предназначен 
за специфично 

ястие

Красиво 
поднесено 

и неустоимо 
вкусно!

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДИЗАЙНА КОМУНИКИРАТ ВАЖНИ ПОСЛАНИЯ.

Тиквички с пилешко 
филе на тиган - 20 г 

АР
Т.

 N
° 

35
96

10

Паста на тиган 
със спанак - 20 г

АР
Т.

 N
° 

35
98

10

Кокосово къри 
с пиле - 20 г

АР
Т.

 N
° 

35
88

10

Сьомга със зеленчуци 
на фурна - 20 г

АР
Т.

 N
° 

35
97

10

Тортила с пиле 
и авокадо - 20 г

АР
Т.

 N
° 

37
01

10

ГОТОВИ МИКСОВЕ ЗА МОДЕРНИ ЯСТИЯ, КОИТО СЕ ПРИГОТВЯТ 
В 3-4 ЛЕСНИ СТЪПКИ. НЕОБХОДИМИ СА САМО ОКОЛО 30 

МИНУТИ И ОЩЕ 4-5 СВЕЖИ СЪСТАВКИ!

ИСКАМЕ ДА УЛЕСНИМ ЖИВОТА 
НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ, КОИТО:

• Водят забързан живот

• Следват модерния градски лайфстайл 

• Внимават за своето здраве

• Имат ясни ценности

• Харесват балансираното хранене

• Стремят се към натурални продукти

• Търсят нови кулинарни идеи 

• Обичат лесни, но много вкусни рецепти  

БЪРЗО, ЛЕСНО, МНОГО ВКУСНО, 100% НАТУРАЛНО!



Бурбонска 
ванилия - 1 бр. 

Натурална ванилова шушулка 
от истинска Бурбонска орхидея. 

Богатство на аромати от 
Мадагаскар.
За ценители!

Ванилова захар - 10 г 
Захар с натурални ванилови 
семенца за ефирен вкус с 
вълшебна цветна нотка. 

Опитайте!

Лимонови  
корички - 14 г 

Изсушени на слънце лимонови 
корички, горчиви и ароматни, 

за сладкиши и риба.

СПЕЦИАЛНА СЕЛЕКЦИЯ
ЗА ВАШИТЕ НЕУСТОИМИ СЛАДКАРСКИ ИЗКУШЕНИЯ!

Микс за греяно 
вино - 37 г 

Ароматна смес, която съдържа 
типичните съставки за 

овкусяване на греяно вино, 
чай, грог или пунш. Разтваря се 

напълно.

Микс за меденки - 31 г 
Майсторски микс от подправки 

с богат и интензивен аромат, 
подходящ за всякакви 

сладкиши, курабийки, меденки 
и коледни сладки. 

АР
Т.

 N
° 

10
12

10
АР

Т.
 N

° 
15

22
01

АР
Т.

 N
° 

30
00

01 АР
Т.

 N
° 

16
03

10
АР

Т.
 N

° 
17

98
01

ВАНИЛИЯ
А Р О М А Т Н О  П Р И С Т Р А С Т Я В А Н Е

ИСТОРИЯ 

Неустоимият аромат на ванилия се цени още от дните 
на маите и ацтеките. Тя е достигнала до Европа от 
Централна Америка в края на 16 век. Първоначално е 
била запазена само за богатите благородници, които 

осъзнали, че тя е афродизиак.

Един от ключовите компоненти на аромата - 
ванилинът, може да бъде направен евтино от 
лигнин, вещество, което се намира в дървесината и 
е отпадъчен продукт на хартиената индустрия – но 
тази синтетична и по-остра есенция едва ли може да 
се сравнява с многопластовия натурален аромат на 

истинската Бурбонска ванилия.

РАСТЕНИЕТО 

Ванилията е част от семейството на орхидеите и 
расте на височина до 15 метра по дърветата, които 
осигуряват сянка. Опрашването на ваниловите 
цветове, както и събирането на шушулките се извършва 
на ръка, което прави отглеждането на ванилия 
деликатен и продължителен процес. Той продължава 
с „изкъпването“ на шушулките в гореща вода. След 
това те се оставят да ферментират в дървени кутии, а 
после съхнат в продължение на седмици. По време на 
този процес на ферментация ванилията се набръчква 

и става тъмнокафява и еластична.

НАУЧЕТЕ ОЩЕ ЗА ПОДПРАВКИТЕ: 
https://www.kotanyi.com/bg/discover/

Ваниловият плод, ботанически погледнато, всъщност е шушулка – подобрява сладките 
и солените ястия с уникалния си аромат. 

Сладка, нежна, балансирана, с вълшебен и неповторим аромат, тя е една от най-
ценните и изкусителни подправки в света. Съществуват няколко разновидности на 

ванилията, като най-популярната е Бурбонската ванилия от Реюнион.



ИЗБРАНИ БИЛКИ И ПОДПРАВКИ В БУРКАНЧЕТА ОТ 100% СТЪКЛО.

СТЪКЛЕНАТА ОПАКОВКА СЕ ИЗПОЛЗВА 
ОТ НАЙ-СТАРИ ВРЕМЕНА ЗА ПОДПРАВКИ 
И E ОБИЧАНА ОТ ВСЯКА ДОМАКИНЯ. 

Бурканчетата КОТАНИ са създадени 
за удобство, прегледност и чистота 
на рафта, те заемат по-малко място 
и са елегантен акцент в кухненския 
интериор. Серията включва най-често 
използваните подправки, както и къри, 
куркума и джинджифил - екзотични, но 
все по-популярни и у нас.

     Модерна, хигиенична опаковка

     Отваряш, поръсваш и затваряш с една ръка

     Видимост на съдържанието

     Гаранция за най-високо качество на продукта

     Практичност и удобство

В ЧЕТИРИ ОТЛИЧИТЕЛНИ ЦВЯТА НА КАПАЧКАТА.

 Черен пипер млян 50 г  АРТ. N° 404010

 Риган 12 г  АРТ. N° 403410

 Джинджифил 38 г  АРТ. N° 402010

 Куркума 50 г  АРТ. N° 40170

 Канела на прах 45 г  АРТ. N° 405510

 Люто чили едро счукано 38 г  АРТ. N° 461310

 Къри 50 г  АРТ. N° 401110

 Чесън на гранули 70 г  АРТ. N° 402110 

 Чесън на прах 40 г  АРТ. N° 407210



НАТУРАЛНА СОЛ В БУРКАНЧЕТА И МЕЛНИЧКИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КАЧЕСТВО, 
ДОБИТА В СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ ПРИРОДНИ НАХОДИЩА.

В солта се съдържат жизнено необходими за здравето минерали и микроелементи, 
като магнезий, калций, желязо, фосфор, йод, цинк, селений и други, без които е 

невъзможно функционирането на човешкия организъм.

ОТ ДРЕВНИ ВРЕМЕНА СОЛТА Е СИМВОЛ НА ВЕЧНОСТТА И 
МЪДРОСТТА.

Сол от Алпите Еделвайс - 252 г 
Датира отпреди милиони години, когато 
на мястото на Алпите се е простирало 

море.  
Добива се на голяма дълбочина, 

съхранена от външни въздействия, 
съвършено чиста.

АР
Т.

 N
° 

60
84

10

Сол от Средиземно море - 226 г 
Добита чрез изпаряване на морска вода. 
Всеки кристал крие в себе си топлината 
на слънцето, полъха на морския бриз 
и ценни минерали от дълбините на 

Средиземно море.

АР
Т.

 N
° 

60
80

10

Хималайска сол - 236 г 
Позната още като вълшебна сол или 

кралска сол, добива се в Северен 
Пакистан. Според легендата е открита от 

конете на Александър Македонски. 

АР
Т.

 N
° 

60
92

10

ОТ ДРЕВНИ ВРЕМЕНА СОЛТА Е СИМВОЛ НА ВЕЧНОСТТА И 
МЪДРОСТТА.

ЗА ИСТИНСКИТЕ ЦЕНИТЕЛИ НА ГРИЛА:  ПЪРЖОЛАТА ЦВЪРЧИ НА СКАРАТА , 
ШИШЧЕТАТА СА ГОТОВИ, ПИКАНТНИЯТ СОС Е В ОЧАКВАНЕ 

НА ХРУПКАВИТЕ КАРТОФКИ. 

Специални подправки за най-вкусната скара, които ще ви помогнат да се насладите 
на най-хубавите моменти от лятото. Миксове от подправки за мариноване  

или овкусяване след изпичане.

ОГЪН И ЖАР.  
ЗА МАЙСТОРИ НА ДОМАШНИЯ ГРИЛ И БАРБЕКЮ.

Грил Пиле - 80 г. 
Майсторски микс от ароматни 

билки, съчетани със сладки 
нотки на червен пипер за 

различни грил специалитети от 
пилешко и пуешко месо. 

АР
Т.

 N
° 

06
73

01

Грил Риба - 80 г 
Специално съчетание от билки 

и екзотични подправки за 
печена риба. Чудесна добавка 

и за други морски дарове – 
калмари, скариди, миди и 

откопод.

АР
Т.

 N
° 

06
72

01

Грил Пържоли - 80 г 
Перфектен микс, съчетаващ  

класическата пикантност 
на черен пипер, кориандър 
и чесън, свежия аромат на 

магданоз и сладки нотки на 
червен пипер.

АР
Т.

 N
° 

06
76

01



ЕЛЕГАНТНИ И УДОБНИ МЕЛНИЧКИ.

БИЛКИ

ЧИЛИ

СОЛ

ПОДПРАВКИ

ПИПЕР

ЗАПОМНЯЩИ СЕ 
ЦВЕТОВЕ

ИДЕАЛНО КАЧЕСТВО

EДРО ИЛИ СИТНО

СИТНО СМИЛАНЕ:
Наклонете мелничката надолу 
и дръпнете капачето нагоре.

ЕДРО СМИЛАНЕ:
Наклонете мелничката надолу 
и дръпнете капачето надолу.

МЕЛНИЧКАТА ЗА ПОДПРАВКИ НА KOTÁNYI - ЕДНА КУЛИНАРНА РЕВОЛЮЦИЯ. 

Тя позволява на хората лесно да получат най-добрите вкусове на подправките 
вкъщи, а именно, когато са прясно смлени. 

ЗА ИЗИСКАНОСТ И ПРЕВЪЗХОДЕН ВКУС.

СВЕЖО, ЛЮТИВО, СЛАДКО ИЛИ СОЛЕНО....

Черен пипер -  36 г АРТ. N° 411110

Пипер меланж -  35 г  АРТ. N° 411310 

Рустикана -  48 г  АРТ. N° 411710

Гръцки билки - 40 г  АРТ. N° 417710

Люто чили -  35 г АРТ. N° 411510

Морска сол - 92 г АРТ. N° 411410

Хималайска сол Розово злато - 88 г АРТ. N° 416310

Чесън и билки -  50 г  АРТ. N° 412010



Кафето е не само освежваща напитка, но и модерно, и емоционално 
преживяване. Хората го приготвят и сервират по различен начин, като 
изразяват своя индивидуален стил. Овкусяват го не само с мляко и 

захар, но и с какао, шоколад и различни подправки.

Подходящи и за мелби, кремове и сладкиши.

Какаова целувка - 60 г
С нежните какаови нотки, 

мелничката
е финалният акцент
за топло кафе или  

студен коктейл.

Солен карамел - 60 г
С магичното съчетание на
сладко и солено придава

изтънчен вкус на кафе
и горещ шоколад.

Идеалната комбинация 
за ценители.

Канелена захар - 41 г
С приятния си канелен

аромат и екзотичен вкус
е подходяща за кафе, чай,

горещ шоколад и пунш,
както и за коктейли

с ром и уиски.

АР
Т.

 N
° 

43
80

10

АР
Т.

 N
° 

43
79

10

АР
Т.

 N
° 

43
78

10

МОЯТА ПОДПРАВКА ЗА КАФЕ.
ПРЯСНО ПРИГОТВЕНОТО КАФЕ СРЕЩА ПРЯСНО СМЛЕНИ ПОДПРАВКИ. ЛЮБИМОТО КАФЕ, ОВКУСЕНО ПО-РАЗЛИЧНО В СОБСТВЕН СТИЛ.

ГОРЕЩ ШОКОЛАД
с чили и сметана

 200 g  черен шоколад
 1 L  мляко
 3 с.л.  какао
 3 с.л.  Какаова целувка KOTANYI
 1 ч.л.  Люто чили със сол KOTANYI
 250 g  бита сметана

СЪВЕТ: Ако предпочитате да е по-сладко, изпозлвайте млечен шоколад вместо черен.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 

Настържете или нарежете шоколада на ситно, след това го разтопете на котлона заедно с половината от 
млякото, докато бъркате непрестанно. 

Постепенно прибавете и останалата част от млякото и го загрейте, докато стане горещо. Добавете какаото 
и поръсете с мелничките какаова целувка и люто чили.

Разбийте сметаната и я напълнете в сладкарски шприц с голям звездовиден отвор.

Разпределете горещия шоколад в 4 чаши, отгоре сложете сметана и поръсете с какаовата целувка.

НЕОБХОДИМИ СЪСТАВКИ ЗА 4 ПОРЦИИ



„БИО“ вече не е само тренд, а ежедневен избор на много хора, 
които трайно променят нагласите си за пазаруване и своя начина на 

живот. Техният брой ще нараства с всяка година.

БИО Черен пипер 
на зърна - 45 г

БИО Пипер меланж
на зърна - 43 г

АР
Т.

 N
° 

44
01

10

АР
Т.

 N
° 

44
02

10

БИО ВАРИАНТ НА НАШИТЕ БЕСТСЕЛЪРИ.

Без употреба 
на синтетични 

пестициди

Без утайка 
от отпадъчни 

води

Без  ГМО

БИО Люто чили
с морска сол - 50 г

БИО Билки
с морска сол - 62 г

АР
Т.

 N
° 

44
03

10

АР
Т.

 N
° 

44
04

10

Устойчиво 
отглеждане

Без радиация

Етична & 
Fair Trade 
продукция



РАФТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
КАК ГОВОРИМ С НАШИТЕ КЛИЕНТИ ОТ РАФТА?

С ВНИМАНИЕ КЪМ ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ,
В ПОМОЩ НА ТЕХНИЯ ИЗБОР!

РАФТЪТ С ПРОДУКТИ KOTANYI Е

КРАСИВ И МОДЕРЕН

СТРУКТУРИРАН

ЯСЕН И УЛЕСНЯВАЩ

ВДЪХНОВЯВАЩ



Международен партньор от 1881 г. насам!

Kotányi GmbH, Johann Galler Straße 11, 2120 Wolkersdorf im Weinviertel, T (+43) 2245 5300-1000
info@kotanyi.com, www.kotanyi.com

Дистрибутор: Инкофуудс ООД, ул. Серафим Стоев №28, 1532 София, Казичене, Т (+359) 2 813 19 44 , (+359) 2 813 19 39
office@inkofoods.com, www.inkofoods.com


