MEDENI RAJ
ve
Okus nara
ŽE OD LETA 1757

Dobrodošli

V MEDENEM RAJU!
Odkrijte medeni raj, sanje
naših prednikov, ki so preživele
stoletja. Spoznajte najgloblje družinske
skrivnosti, ki se iz roda v rod prenašajo
že 9 generacij. Okusite skrbno izbrane
sestavine narave, iz katerih z ljubeznijo
in strastjo oblikujemo najboljše izdelke
iz medu in satja že vse od leta 1757.
Za vas, da boste uživali v vsakem
grižljaju in hrepeneli po še.
S spoštovanjem,
družina Perger

SKRBNO IZBRANE
SESTAVINE NARAVE.

Generacij

Ročno izdelano
z ljubeznijo

100 % naravne
sestavine

Edinstven
postopek izdelave

Izdelano
v Sloveniji

Pergerjevi

BIO BONBONI

Slastnega okusa.
Ekološka barvila: rdeča pesa, kurkuma, spirulina.
Kot sladilo uporabljamo ekološki med in za izdelavo
porabimo 15 % manj nerafiniranega trsnega sladkorja.
Primerni za alergike:
brez glutena, želatine in laktoze.
samo

115 kcal
na porcijo
(70 g)

Pergerjevi

BONBONI

Primerni
za alergike:
brez glutena,
želatine in laktoze.

Slastnega okusa.
Brez umetnih barvil in arom.

Pergerjeve

CARTICE

Medeni piškoti najvišje kakovosti.
Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.

Narejeni po edinstvenih postopkih iz leta 1757.
Tudi brez sladkorja.

Testo

ZA MEDENJAKE
Brez jajc, mleka in olja.
Hitro in enostavno.
Zabava za vso družino.

KAKO DO POPOLNIH MEDENJAKOV?
Poskeniraj kodo!

Bio mandolat

TURŠKI MED
Brez glutena.
Brez želatine.
Mehki z mandlji in mehki z arašidi
ter brusnicami.

DRUGAČNI SMO

HRABRO

Gonilna sila,
vizionar in
perfekcionist z
izredno energijo, ki
jo izžareva njegova
strastna ljubezen do
dela. V razmišljanju
je vedno korak
pred drugimi,
njegove ideje pa so
edinstvene in kot
po pravilu postanejo
prodajni hit.

BOŠTJAN

Zlata roka Pergerjev,
ki ustvarja čudovite,
dih jemajoče
mojstrovine. Kot vodja
delovnih procesov
in perfekcionist je
do sebe in drugih
zelo zahteven, zato
ne čudi dejstvo, da
sodi v svetovni vrh
mojstrov medičarstva,
lectarstva in
svečarstva.

LUCIAN

Najmlajši predstavnik
devete generacije
Pergerjev je rojen vodja.
Je neustrašen pri
zastavljanju ambicioznih
ciljev in nepopustljiv pri
njihovem uresničevanju.
Obenem pa izžareva
srčnost in ljubezen
do dela, ki celotno
ekipo opominja, da je s
skupnimi močmi ovira
le nebo.
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LEONORA

Bila je srce in duša
družine, ki je svoje
bogato znanje
nesebično prenašala
na mlajšo generacijo. Z
izjemnim občutkom za
estetiko in s človeško
toplino, ki jo je vnašala
v svoje delo in kolektiv,
je izdelkom dala
edinstven pečat. Njeno
delo in inovativne ideje
živijo naprej.

INES

O skromnosti, ki jo
izraža kot oseba,
ni niti sledu, ko
ustvarja naravne,
a z okusi izjemno
bogate Pergerjeve
mojstrovine, ki
presenetijo in očarajo
tudi najzahtevnejše
okuse. Z marljivostjo in
predanostjo predstavlja
pomemben člen
Pergerjeve verige.

ZALA

Večna optimistka, ki
v ospredje postavlja
človeške vrednote
in edinstvene
zgodbe. Z neverjetno
sposobnostjo
poslušanja in
kreativno žilico
skrbi za to, da vašo
edinstveno zgodbo
predstavimo na
najboljši možen način
in jo ponesemo v svet.

Na voljo v najbolj slastni spletni trgovini
www.perger1757.si,
prodajalnah z zdravo prehrano in pri izbranih trgovcih:

PERGER 1757 d.o.o.

T: +386 2 88 41 496

Glavni trg 34

E: info@perger1757.si

2380 Slovenj Gradec
Slovenija, Evropa

@perger1757
www.perger1757.si

#perger1757

