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BEMUTATKOZIK AZ

AGRANA  
SALES&MARKETING GMBH

Az AGRANA Közép-Kelet Európa vezető  
cukorgyártója. Emellett a csoport Ausztria legna-
gyobb bioetanol előállítója, valamint világelső 
a gyümölcs preparátumok tekintetében, illetve  
Európa legjelentősebb gyümölcslé koncentrátum 
gyártója is.
Az AGRANA világszerte, 59 termelőüzemben közel 
8.700 főt foglalkoztat évi 2,6 millárd EUR árbevétel 
mellett.

A Magyar Cukor Zrt, az ország egyetlen cukorgyára 
Kaposváron található. Többségi tulajdonosa az 
osztrák AGRANA csoport.
  
2019. október 1-től az AGRANA cégcsoport 
cukordivízóján belül az értékesítési és marketing 
tevékenységet az Agrana Sales&Marketing GmbH 
(röviden ASM) végzi. 
Célunk, hogy partnereink igényeit a lehető 
leggyorsabban és legmagasabb minőségben tudjuk 
kiszolgálni.

Legyen Ön is partnerünk, várjuk megtisztelő 
jelentkezését!



AZ OTTHON AZ,
AHOL OTTHON ÉRZEM MAGAM

/koronascukor.hu
/koronascukor Információk, tippek, ötletek: 

www.koronascukor.hu



ALAPTERMÉKEK
Legyen szó sütésről, hideg vagy meleg italok édesítéséről, 
a Koronás Cukor termékcsalád számos alternatívát kínál. 
A normál kristálycukor mellett a finomszemcséjű, vagy 
porcukor termékek a sütés elengedhetetlen összetevői, míg 
a kockacukor tökéletes társ az italok édesítéséhez.
Receptek, tippek, ötletek: www.koronascukor.hu



TERMÉK EAN

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG

Termék
Gyűjtő-

csomagolás
Paletta

Koronás 
Kristálycukor

5998501325027 1 kg 10 kg 960 kg

Koronás 
Finomszemcséjű 
Kristálycukor   

5998501325126 1 kg 10 kg 960 kg

Koronás 
Porcukor 
(dobozos)

9012501006260 500 g 10 kg 720 kg

Koronás 
Porcukor 
(fóliás)

5998501351057 500 g 10 kg 450 kg

Koronás 
Kockacukor

5998501340068 500 kg  6 kg 924 kg



 FEDEZZE FEL A 
VILÁG ÉDES ÍZEIT

A Sugars of the World Barna Nádcukor termékek a termé-
szet ajándékai, hiszen a cukornád levének kristályosításával 
készülnek. Kristálycukor, valamint kockacukor formájában 
sütemények, hideg és meleg italok édesítésében, ízesítésében 
páratlan társ a konyhában.



TERMÉK EAN

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG

Termék
Gyűjtő-

csomagolás
Paletta

Barna Nád 
Kockacukor 

9012501006550 500 g 5 kg 810 kg

Barna Nád 
Kristálycukor

9012501006536 500 g 5 kg 560 kg

Barna Nád 
Kristálycukor

9012501006710 1 kg 10 kg 960 kg



LEKVÁR ÉS 
SZÖRPKÉSZÍTÉS

A lekvár és szörpkészítés sosem volt ilyen egyszerű! A Koronás Befőzőcukor, valamint 
Szirupcukor termékekkel percek alatt elkészíthetjük a család kedvenc lekvárját, vagy 
szörpjét. Befőzőcukor esetében csupán a gyümölcsre, a befőzőcukorra, valamint pár perc 
forralási időre van szükség a zamatos lekvárok készítéséhez. A Koronás Szirupcukor segít-
ségével pedig a szörpkészítés mestereivé válhatnak a fogyasztók egyedi ötleteik alapján.
Receptek, tippek, ötletek: www.koronascukor.hu



TERMÉK EAN

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG

Termék
Gyűjtő-

csomagolás
Paletta

Koronás 
Befőzőcukor 2:1

(500 g Befőzőcukorhoz 
1000 g gyümölcs)

5998501370379 500 g 6 kg 672 kg

Koronás 
Befőzőcukor 3:1

(500 g Befőzőcukorhoz 
1500 g gyümölcs)

5998501370485 500 g 6 kg 672 kg

Koronás 
Szirupcukor

(Bodzavirághoz 
és gyógynövényekhez)

9012501006390 1 kg 10 kg 960 kg

Koronás 
Szirupcukor

(Piros gyümölcsökhöz 
és csonthéjasokhoz)

9012501004228 1 kg 10 kg 960 kg



HORECA TERMÉKEK
Az egyediség a részletekben rejlik!
A Horeca szegmens szereplőinek széles termékválasztékot kínálunk az éde-
sítésre, akár cukor, akár mesterséges édesítőszerek tekintetében. Partnere-
inknek megvalósítjuk saját logós kávécukrát, mellyel igazán egyedivé tehetik 
a kávézás, teázás élményét gasztronómiai egységeikben.
További információk és online árajánlatkérés: www.kavecukor.hu



TERMÉK EAN

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG

Termék
Gyűjtő-

csomagolás
Paletta

Koronás Mozaik 
Finomszemcséjű 
és Barnacukor Stick 4 g

5999094900172 
5999094900158

4 g 4 kg 280 kg

Standard 
Finomszemcséjű 
és Barnacukor Tasak 5g

5999094901490 
5999094901506

5 g 5 kg 300 kg

Standard 
Finomszermcséjű 
és Barnacukor Stick 5g

5999094901476 
5999094901483

5 g 5 kg 350 kg

Display Dobozos
Standard 
Finomszemcséjű Tasak 5g

5999094903111 5 g 3 kg 324 kg

Display Dobozos
Standard 
Barnacukor Tasak 5g

5999094903128 5 g 3 kg 324 kg

és Barnacukor Stick 5g



IPARI KISZERELÉSEK
A cukortermékek széles választékát kínáljuk különböző kiszerelé-
sekben ipari partnereink számára, melyet folyamatosan bővítünk 
a speciális vevői igények alapján. Kristálycukor termékeink mel-
lett porcukor, barnacukor, nádcukor, cukorliszt, jégcukor, szórócu-
kor elérhető leendő partnereink számára. További információk és 
árajánlat kérés a koronascukor@agrana.com e-mail címen.



TERMÉK

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG

Termék Paletta

Kristálycukor
25 kg / 
50kg

1125 kg /
1050 kg

Finomszemcséjű Kristálycukor 
25 kg /
50 kg

1125 kg /
1050 kg

Porcukor 20 kg 800 kg

Kristálycukor Big Bag 1000 kg 1000 kg

Barnacukor 25 kg 750 kg

Nádcukor 50 kg 800 kg

Bio répacukor 25 kg 800 kg

Jégcukor 25 kg 1000 kg

Szórócukor 15 kg 600 kg

Cukorliszt burgonyakem./kukoricakem. 20 kg 800 kg



ÉDESÍTŐSZEREK
A Süssina márka a mesterséges édesítőszerek széles választé-
kát kínálja a kalóriamentes édesítéshez tablettás, folyékony 
és por formában. Nemcsak cukorbetegek, hanem diétázók 
számára is tökéletes megoldás, akár hideg, meleg italok éde-
sítéséhez vagy desszertek, sütemények készítéséhez.



TERMÉK EAN

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG

Termék
Gyűjtő-

csomagolás
Paletta

Süssina 650 
Süssina 650 C+C

90125201 39 g 2,34 kg 336,9 kg

Süssina 1200 90125591 72 g 2,16 kg 356,4 kg

Süssina 75 g 90125393 75 g 900 g 72 kg

Süssina 220 ml 5995981080019 220 ml 3,96 kg 503 kg



INNOVATÍV TERMÉKEK
Cégünk 1999 óta foglalkozik a Beneo cég termékeinek forgalmazásával az élelmi-
szerfeldolgozó ipar számára. Az ágazatot érintő fejlesztések, kutatások és trendeknek 
köszönhetően folyamatosan növekszik a kereslet a Beneo cég termékválasztéka iránt. 
A piaci igényeknek köszönhetően mára csaknem 10 féle inulin, 50 féle rizs és 10 féle 
lassú felszívódású szénhidrát fajtáját kínáljuk az élelmiszeripari fejlesztőknek. 



ÉDES ALTERNATÍVÁK

Orafti® – inulin/oligofruktóz – Az élelmi rost bevitel fontossága, egyre jobban előtérbe 
kerül. Napról napra több fogyasztó keresi azokat az ételeket és italokat, amelyek 
tartalmaznak élelmi rostokat.
Funkcionális rostjaink: az Orafti® Inulin és az Oligofruktóz segíti az emésztést, támogatja 
az egészséges bélflóra kialakulását azáltal, hogy serkentik a jótékony bifidobaktériumok 
növekedését.
Orafti® funkcionális rostjaink támogatják az alacsony glikémiás étrendet, ezen felül segítik 
a kálcium felszívódását, ami fontos szerepet játszik a csontok felépítésében.

Remy® – Manapság egyre inkább fontos szerepet játszik a gluténmentes, neutrális, 
hipoallergén alapanyagokból készült élelmiszerek fogyasztása. A Remy® termékcsalád, 
ami olyan rizs-származékokat tartalmaz, mint a rizsliszt, rizskeményítő és rizsfehérje, 
széles körben alkalmazható, rendkívül értékes alapanyagokkal járul hozzá kiegyensúlyozott 
étrendünkhöz.

IZOMALT – alacsony glikémiás indexszel rendelkező cukor helyettesítő 
Az izomalt az egyetlen cukorrépából készülő poliol, amelynek az édes íze kifejezetten 
hasonlít a cukoréhoz. Elsősorban ételek összetevőjeként, illetve asztali édesítőszerként 
használják cukormentes cukrászsütemé nyekben és más ételekben. Az izomalt világszerte 
az elsőszámú cukor helyettesítő keménycukorkákban, továbbá többféle egyéb ételekben is 
használható cukorhelyettesítésére kedvező élettani hatásai miatt. 
A rostokhoz hasonló élettani előnyöket biztosító, lassan emészthető szénhidrátként az 
izomalt alig van hatással a vércukor és ezáltal az inzulinszintre. A kalóriák tekintetében 
energiatartalma fele a cukorénak, ezáltal kevésbé károsítja a fogakat.

Palatinose™ (izomaltulóz) – Természetes eredetű, lassan felszívódó szénhidrát, amely 
javítja az anyagcserét és ezáltal az egészségi állapotot 
A szénhidrátok, a szervezetet energiával ellátó makrotápanyagként, fontos szerephez jutnak 
az étrendben, viszont nem minden szén hidrát azonos módon metabolizálódik, ezért egyre 
fokozódó figyelem övezi a különféle szénhidrátok jellemzőit: funkcionális tulajdonoságait, 
emészthetőségét, elérhetőségét, a felszívódás ütemét, valamint az anyagcsere-útvonalakat. 
A Palatinose™ (izomaltulóz) lassú felszívódású, mindemellett teljes mértékben emészthető 
szénhidrát, amely kedvező hatást gyakorol az anyagcse rére és a mindennapi egészségre.  
Ez a diszacharid a természetben kis mennyiségben fordul elő a mézben és a cukornád 
levében. Cukorré pából a glükóz és a fruktóz közötti kötés átfordításával, természetes 
enzimek segítségével állítható elő, aminek eredménye a Palatinose™ lassabb lebontása az 
emésztőcsatornában.

Alkalmazási területek:  
• Reggelizőitalok 
• Levesek és szószok
• Tejtermékek
• Fagylaltok 
• Pékáruk
• Csokoládék

Alkalmazási területek:  
• Extrudált termékek
• Mirelit termékek
• Húsipar
•  Gluténmentes  

tészták-pékáruk

Alkalmazási területek:  
•  Kemény cukrok
•  Rágógumik
•  Müzlik/Reggeliző  

pelyhek
•  Csokoládék

Alkalmazási területek:  
•  Sport italok
•  Energia szeletek
•  Energiaitalok 
•  Édességek, csokoládék



AGRANA Sales & Marketing GmbH

A-1020 Bécs, Friedrich-Wilheim-Rai� esen-Platz 1.

1112 Budapest, Budaörsi út 161.  ·  7400 Kaposvár, Pécsi utca 10-14

E-mail: koronascukor@agrana.com    www.koronascukor.hu    /koronascukor    /koronascukor.hu

Termékeink vásárlásával Ön 
is része a környezettudatos 

cukorgyártásnak!

K A P O S V Á R
Az ország egyetlen cukorgyárában 
egy Európában egyedülálló biogáz 
üzem működik, melynek segítségé-
vel a cukor előállításához többségé-
ben zöld energiát használunk fel.


