
 

 DOHÁNYBOLT KATALÓGUS 2023 

Ezer és Társa Bt. ● Élelmiszer Nagykereskedés 
7150 Bonyhád, Dózsa György utca 4-6. ● +36 (30) 405 86 59 ● www.ezerkex.hu ● ezerkex.bt@gmail.com  

 

 
 

EZER ÉS TÁRSA BT. 
Termékkatalógus 

4. kiadás // Dohánybolt katalógus 
 

                



 

 DOHÁNYBOLT KATALÓGUS 2023 

Ezer és Társa Bt. ● Élelmiszer Nagykereskedés 
7150 Bonyhád, Dózsa György utca 4-6. ● +36 (30) 405 86 59 ● www.ezerkex.hu ● ezerkex.bt@gmail.com  

 

Termékkatalógus kategóriák 
 

Ssz Kategória megnevezése 

1 Jogi háttér 

2 Cukrok 

3 Nyalókák 

4 Rágógumik 

5 Italok 

6 Kávék, kakaók 
 

 

Dohányboltoknak készült termékkatalógusunk 
megtekinthető online: 

www.ezerkex.hu/dohanybolt-katalogus 
 

Teljes termékkatalógusunk megtekintése online: 

www.ezerkex.hu/letoltheto-katalogus 
 

Közösségi médiafelületeink: 

www.facebook.com/ezerkex 
www.instagram.com/ezerkex 

www.twitter.com/ezerkex 



 

 Jogi háttér 

Ezer és Társa Bt. ● Élelmiszer Nagykereskedés 
7150 Bonyhád, Dózsa György utca 4-6. ● +36 (30) 405 86 59 ● www.ezerkex.hu ● ezerkex.bt@gmail.com  

 

2012. évi CXXXIV. törvény 
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról 

és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. cím 
Értelmező rendelkezések 

3.§ 8. a) az alábbi termékek forgalmazhatóak: 

• ae) a népegészségügyi termékadóról szóló törvényben meghatározott energiaital, 
• af) csomagolt kávé, illetve tea (ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot, vagy teát is) 
• ah) ásványvíz és üdítőital, továbbá az ízesített tejkészítményeknek minősülő,  

hűtés nélkül eltartható tejital, 
• ak) rágógumi, valamint az ízesített cukorka és mentolos lapocska, továbbá  

a kombinált nómenklatúra szerinti 1704 90 vámtarifaszám alá tartozó (más cukoráru)  
termék, de ide nem értve a 1704 90 30 alá tartozó terméket, 

• am) papír zsebkendő 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal állásfoglalása 
a Dohánytörvény 3.§ 8. ak) pontjával kapcsolatban 

A Dohánytörvény, amit nem tilt (mert nem ad pontos fogalom meghatározást), és amely cukorkák 
gyártására az élelmiszerkönyvi irányelv lehetőséget ad, azokat a termékeket „mentolos 
cukorkaként” lehet forgalmazni. A jogszabály csak a mentolos ízesítésre utal, a termék pontos 
megnevezésével összefüggő tulajdonságaira nem. 

Cukorka alá a Keménycukorkák (töltetlen és töltött keménycukorka, és pehelycukorka), 
Puhacukorkák (fondan-, zselé-, gumicukorka), Karamellák, Folyékony töltelékű cukorkák  
és a Drazsékészítmények tartoznak. Továbbá lehetséges az irányelvben „Hagyományos 
terméknek” tekintett szaloncukor féleségek mentolos ízű változata is. 

Valamennyi cukorkaféleség mentolos ízű választéka (bevonattal ellátva is, vagy drazsírozott 
változata is) kielégíti a „mentolos cukorka” megnevezésre vonatkozó kitételt, mivel a 
Dohánytörvényben nem szerepel konkrét fogalom meghatározás. 

Dohányboltban nem forgalmazható csokoládé, azaz kakaótartalmú édesség. 
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Vámtarifaszámok 

1704 90 alá tartozó termékek listája 

• 1704 90 10 Más cukorkaáru kakaótartalom nélkül, 10%-ot meghaladó szaharóztartalmú 
édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül (kiv. rágógumi) 

• 1704 90 30 Fehér csokoládé 
• 1704 90 51 Massza, beleértve a marcipánt is, min. 1 kg-os kiszerelésben 
• 1704 90 55 Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka 
• 1704 90 61 Már cukorkaáru kakaótartalom nélkül, cukorral bevont termékek (kiv. rágógumi) 
• 1704 90 65 Gumicukorka, zselécukorka, cukorka alakú gyümölcsmassza 
• 1704 90 71 Főzött édesség, töltött is 
• 1704 90 75 Vajas karamellacukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee) 
• 1704 90 81 Sajtolt cukorka-tabletta 
• 1704 90 99 Más cukorkaáru kakaótartalom nélkül, fondant, nugát, marcipán (nettó 1 kg tömeg 

alatt), édesgyökér-kivonat cukorkának elkészítve (kiv. rágógumi, fehér csokoládé, massza, 
marcipán, torokpasztilla, cukorral bevont termékek, gumicukorka, zselécukorka, főzött-töltött 
édesség, vajas karamellcukorka, égetett cukor, toffee, sajtolt tabletta) 

 

2011. évi CIII. törvény 
a népegészségügyi termékadóról 

I. fejezet 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ 

2. Az adókötelezettség 

Üdítőital: 

• 2.§ aa) 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak nem minősülő – termék a legalább  
25% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok, gyümölcslevek és zöldséglevek, 
valamint a legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek, 

• 2.§ ab) szörp a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonat alapú szörpök, valamint a legalább  
25% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök, 

Energiaital: 

• 2.§ bb) metil-xantin-tartalma0F

1 meghaladja a 15 milligramm metil-xantin/100 milliliter 
mennyiséget 

A katalógusban szereplő termékeket a fenti jogszabályok figyelembevételével válogattuk ki a teljes 
szortimentünkből. A jogszabályok alapján a dohánybolt üzemeltetőjének kötelessége az azoknak való 

megfelelés, így amennyiben valamelyik termék rendelhetősége kapcsán kérdése merül fel, vegye  
fel a kapcsolatot jogi tanácsadójával. A hibás rendelésekért nagykereskedésünk felelősséget nem vállal. 

 
1 Neta tv. 1.§ 12. metil-xantin: a koffein (1,3,7-trimetil-xantin), a teobromin (3,7-dimetil-xantin),  

a teofillin (1,3-dimetil-xantin); 
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Haribo Balla Stixx 

gumicukor eper ízű 80g 
24db/Karton • min:1db • *6701 

Haribo Balla Stixx 
gumicukor meggy ízű 80g 

24db/Karton • min:1db • *6770 

Haribo Beerentraum 
gumicukor 100g 

30db/Karton • min:1db • *6717 

   
Haribo Berries gumicukor 

szeder-málna ízű 100g 
24db/Karton • min:1db • *6715 

Haribo Color Pops 
gumicukor 80g 

30db/Karton • min:1db • *67227 

Haribo Dinos gumicukor 
vegyes gyümölcs ízű 100g 

30db/Karton • min:1db • *6719 

   
Haribo Exotix gumicukor 

trópusi gyümölcs ízű 100g 
26db/Karton • min:1db • *67209 

Haribo Floppie’s 
gumicukor 80g 

24db/Karton • min:1db • *67228 

Haribo Goldbären maci 
gumicukor gyümölcs ízű 100g 

30db/Karton • min:1db • *6709 

   
Haribo Goldbären 
Family Mix 230g 

16db/Karton • min:1db • *67226 

Haribo Goldbären 
Limited Edition 100g 

46db/Karton • min:1db • *6739 

Haribo Grapefruit 
gumicukor 80g 

24db/Karton • min:1db • *67204 
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Haribo Goldbären maci 

gumicukor gyümölcs ízű 10g 
50db/Box • min:1Box • *67787 

Haribo Happy Cherries 
gumicukor meggy ízű 100g 

30db/Karton • min:1db • *6712 

Haribo Happy Cola 
gumicukor kóla ízű 100g 

30db/Karton • min:1db • *6746 

   
Haribo Happy Pixies 

gumicukorka 80g 
24db/Karton • min:1db • *67216 

Haribo Jelly Beans 
zselés cukordrazsé 85g 

30db/Karton • min:1db • *6741 

Haribo Love Hearts 
gumicukor 100g 

30db/Karton • min:1db • *67792 

   
Haribo Miami Fizz 

gumicukor 85g 
18db/Karton • min:1db • *67221 

Haribo Pasta Frutta 
gumicukor 70g 

24db/Karton • min:1db • *67214 

Haribo Pfirsiche gumicukor 
őszibarack ízű 100g 
30db/Karton • min:1db • *67201 

   
Haribo Pico Balla gumicukor 

vegyes gyümölcs ízű 85g 
30db/Karton • min:1db • *6705 

Haribo Pommes Fizz savanyú 
gumicukor 100g 

24db/Karton • min:1db • *53272 

Haribo Primavera habcukorka 
eper ízű 100g 

30db/Karton • min:1db • *6714 
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Haribo Quaxi béka gumicukor 

gyümölcs ízű 100g 
30db/Karton • min:1db • *6710 

Haribo Saft Goldbären 
maci gumicukor 85g 
30db/Karton • min:1db • *67789 

Haribo Sandia gumicukor 
görögdinnye ízű 90g 

20db/Karton • min:1db • *6707 

   
Haribo Schlümpfe Fizz 

savanyú gumicukor 85g 
30db/Karton • min:1db • *6774 

Haribo Spaghetti Pika 
gumicukor eper ízű 75g 

20db/Karton • min:1db • *67551 

Haribo Squidgies gumicukor 
gyümölcs és kóla ízű 80g 

26db/Karton • min:1db • *67202 

   
Haribo Starmix 
gumicukor 80g 

30db/Karton • min:1db • *6720 

Haribo Tangfastics 
gumicukor 100g 

24db/Karton • min:1db • *6713 

Haribo TropiFrutti gumicukor 
trópusi gyümölcs ízű 100g 

30db/Karton • min:1db • *6711 

   
Haribo Wummis 
gumicukor 100g 

30db/Karton • min:1db • *6718 

Haribo Wummis Fizz 
savanyú gumicukor 100g 

24db/Karton • min:1db • *67790 

Haribo Zenzero Limone 
gumicukor 100g 

30db/Karton • min:1db • *67231 
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Haribo Chamallows 
Girondo habcukorka 11,6g 

60db/Box • min:1Box • *6727 

Haribo Chamallows 
Girondo habcukor 90g 

30db/Karton • min:1db • *67222 

Haribo Chamallows 
Flowers habcukor 100g 

30db/Karton • min:1db • *6728 

 
  

Haribo Roulette gumicukorka 
vegyes gyümölcs ízű 25g 

50db/Box • 8Box/Karton • min:1Box • *6408 

Maoam Kracher 
cukor 70g 

26db/Karton • min:1db • *672101 

Maoam Pinball 
olvadós cukorka 70g 
26db/Karton • min:1db • *67210 

   

Maoam Bloxx Red Berries 
olvadós cukor hengerben 22g 

50db/Box • min:1Box • *6726 

Maoam Bloxx Wild Berries 
olvadós cukor 110g 

24db/Box • min:1Box • *6723 

Storck Mamba 
olvadós cukorka 106g 

24db/Karton • min:1db • *67331 

   
Deer Dada gumicukor 

Bears panda 10g 
30db/Box • min:1Box • *631807 

Deer Dada gumicukor 
Squidgame golyó 9g 
60db/Box • min:1Box • *631810 

Deer Dada gumicukor 
Squidgame korong 9g 

40db/Box • min:1Box • *631809 
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Mieszko Zozole keménycukor 

alma-eper-meggy ízű 75g 
26db/Karton • min:1db • *62064 

Mieszko Zozole keménycukor 
citrom-narancs ízű 75g 

26db/Karton • min:1db • *62065 

Mieszko Zozole keménycukor 
cola ízű 75g 

26db/Karton • min:1db • *62066 

   
Mieszko Zozole töltött cukor 

málna ízű 75g 
26db/Karton • min:1db • *62067 

Mieszko Zozole töltött cukor 
rágógumi ízű 75g 

26db/Karton • min:1db • *62068 

Mieszko keménycukorka 
eukaliptusz-mentol ízű 150g 

26db/Karton • min:1db • *6209 

   
Burstin Bits pattogós cukor 

cola ízű 7g 
40db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *63103 

Burstin Bits pattogós cukor 
eper ízű 7g 

40db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *63101 

Burstin Bits pattogós cukor 
görögdinnye ízű 7g 

40db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *6310 

 

  

Burstin Bits pattogós cukor 
málna ízű 7g 

40db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *63103 

Győri Negro Stick 
Classic 45g 

20db/Box • min:1Box • *63489 

Győri Negro Stick 
méz ízű 45g 

20db/Box • min:1Box • *63488 
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Győri Nagy Negro Classic 

cukor mentol-ánizs ízű 159g 
26db/Karton • min:1db • *63481 

Győri Nagy Negro 
cukor méz ízű 159g 
26db/Karton • min:1db • *63484 

Győri Negro Classic cukor 
mentol-ánizs ízű 79g 
32db/Karton • min:1db • *63471 

   
Győri Negro cukor 

extra erős 79g 
32db/Karton • min:1db • *63473 

Győri Negro cukor 
feketeribizli ízű 79g 
32db/Karton • min:1db • *63475 

Győri Negro cukor 
mentol ízű 79g 

32db/Karton • min:1db • *63474 

   
Győri Negro cukor 

méz ízű 79g 
32db/Karton • min:1db • *63472 

Figaro Doxy Roksy cukorka 
vegyes gyümölcs ízű 90g 

18db/Karton • min:1db • *65299 

Figaro Doxy Roksy cukorka 
trópusi gyümölcs ízű 90g 

18db/Karton • min:1db • *65300 

   
Bergland savanyú cukorka 
citrom és narancs ízű 70g 

15db/Karton • min:1db • *66055 

Bergland savanyú cukorka 
körte és szőlő ízű 70g 

15db/Karton • min:1db • *66053 

Bergland savanyú cukorka 
málna ízű 70g 

15db/Karton • min:1db • *66054 
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Tayaş Damla töltött cukor 

alma ízű 90g 
24db/Karton • min:1db • *65252 

Tayaş Damla töltött cukor 
ananász-sárgadinnye ízű 90g 

24db/Karton • min:1db • *65258 

Tayaş Damla töltött cukor 
citrom ízű 90g 

24db/Karton • min:1db • *65254 

   
Tayaş Damla töltött cukor 

eper ízű 90g 
24db/Karton • min:1db • *6525 

Tayaş Damla töltött cukor 
görögdinnye-trópusi ízű 90g 

24db/Karton • min:1db • *65259 

Tayaş Damla töltött cukor 
kávé ízű 90g 

24db/Karton • min:1db • *65260 

   
Tayaş Damla töltött cukor 

málna ízű 90g 
24db/Karton • min:1db • *65256 

Tayaş Damla töltött cukor 
meggy ízű 90g 

24db/Karton • min:1db • *65257 

Tayaş Damla töltött cukor 
narancs ízű 90g 

24db/Karton • min:1db • *65261 

   
Tayaş Damla töltött cukor 

őszibarack ízű 90g 
24db/Karton • min:1db • *65253 

Tayaş Damla töltött cukor 
savanyú gyümölcs ízű 90g 

24db/Karton • min:1db • *65251 

Tayaş Damla töltött cukor 
vegyes gyümölcs ízű 90g 

24db/Karton • min:1db • *65255 
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Tayaş Damla töltött cukor 
vegyes gyümölcs ízű 1kg 
8zsacskó/Karton • min:1zacskó • *6617 

Tayaş Damla Vit 
vegyes gyümölcs ízű 80g 

24db/Karton • min:1db • *65269 

Tayaş Crash Mix keménycukor 
vegyes gyümölcs ízű 70g 

24db/Karton • min:1db • *678029 

   
Tayaş Savory Caramel 

keménycukor 70g 
24db/Karton • min:1db • *678026 

Tayaş Savory Coffee 
keménycukor 70g 

24db/Karton • min:1db • *678027 

Bonbonetti 
Francia drazsé 70g 
22db/Karton • min:1db • *6235 

   
Bonbonetti 

Dunakavics drazsé 70g 
20db/Karton • min:1db • *6236 

Bonbonetti Dunakavics 
ropogós és fahéjas 70g 

20db/Karton • min:1db • *62361 

Bonbonetti Francia drazsé 
Karnevál 70g 

22db/Karton • min:1db • *62351 

   
Goldy Bons puhakaramella 

eper ízű 80g 
16db/Karton • min:1db • *65306 

Goldy Bons puhakaramella 
mogyoró ízű 80g 

16db/Karton • min:1db • *65307 

Goldy Bons puhakaramella 
vegyes gyümölcs ízű 80g 

16db/Karton • min:1db • *65308 
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BonSweetBon Flic Flac 
erdei gyümölcs ízű 250g 

12db/Karton • min:1db • *66513 

BonSweetBon Flic Flac 
jégmentol ízű 250g 

12db/Karton • min:1db • *66511 

BonSweetBon Flic Flac 
vegyes gyümölcs ízű 250g 

12db/Karton • min:1db • *66512 

   
Tic Tac drazsé 
mentol ízű 16g 

24db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *6227 

Tic Tac drazsé 
narancs ízű 16g 

24db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *6228 

Bebeto gumicukor 
görögdinnye ízű 80g 
12db/Karton • min:1db • *678030 

  

 
Skittles Fruits drazsé 

vegyes gyümölcs ízű 38g 
14db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *61062 

Skittles Crazy Sours 
savanyú drazsé 38g 

14db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *61061 

Bebeto pillecukor 
Roller 60g 

12db/Karton • min:1db • *678017 

   

m&m’s drazsécukor 
tejcsokoládés 45g 
24db/Box • min:1Box • *2266 

m&m’s drazsécukor 
földimogyorós 45g 
24db/Box • min:1Box • *22661 

m&m’s drazsécukor 
crispy 45g 

24db/Box • min:1Box • *22665 
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Goplana Toffino Caffe 
karamella cukorka 80g 

20db/Karton • min:1db • *65268 

Goplana Toffino Choco 
karamella cukorka 80g 

20db/Karton • min:1db • *65266 

Goplana Toffino Creamy 
karamella cukorka 80g 

20db/Karton • min:1db • *65267 

 
  

Goplana Toffino Choco 
karamella cukorka 1kg 

1db/Karton • min:1db • *65265 

Daniel’s Gumi Cumi 
vegyes gyümölcs ízű 10g 

50db/Box • 30Box/Karton • min:1Box • *6403 

Daniel’s Gumi Maci 
vegyes gyümölcs ízű10g  

50db/Box • min:1Box • *64031 

   
Házisweets Filléres cukor 

ánizs-mentol ízű 80g 
20db/Karton • min:1db • *6419 

Házisweets Filléres cukor 
citrom-narancs ízű 80g 

20db/Karton • min:1db • *64191 

Házisweets Filléres cukor 
málna ízű 80g 

20db/Karton • min:1db • *64192 

   
Házisweets Pehelycukor 
citrom-narancs ízű 70g 

20db/Karton • min:1db • *55412 

Házisweets Pehelycukor 
málna ízű 70g 

20db/Karton • min:1db • *66411 

Házisweets Pehelycukor 
mentol ízű 70g 

20db/Karton • min:1db • *6641 
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HS Candy Bon Pehely 

borsmenta-mentol ízű 80g 
20db/Karton • min:1db • *66413 

HS Candy Bon Pehely 
vegyes gyümölcs ízű 80g 

20db/Karton • min:1db • *66414 

HS Candy Bon Jenny 
zselé cukor 90g 

20db/Karton • min:1db • *6640 

   
Dr Torok cukor 

ánizsolaj-mentol ízű 75g 
20db/Karton • min:1db • *62191 

Dr Torok cukor 
borsmenta-fodormenta ízű 75g 

20db/Karton • min:1db • *62192 

Dr Torok cukor 
citromolaj-méz ízű 75g 

20db/Karton • min:1db • *62193 

   
Dr Torok cukor 

csipkebogyó ízű 75g 
20db/Karton • min:1db • *62194 

Dr Torok cukor 
eukaliptusz-mentol ízű 75g 

20db/Karton • min:1db • *6219 

Dr Torok cukor 
hársfavirág ízű 75g 
20db/Karton • min:1db • *62195 

   
Házisweets Zizi 

puffasztott rizs 50g 
36db/Karton • min:1db • *6210 

Házisweets Fru puhakaramella 
eper-málna-narancs ízű 60g 

20db/Karton • min:1db • *6256 

Házisweets Fru puhakaramella 
szőlő-ananász ízű 60g 

20db/Karton • min:1db • *62561 
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Házisweets szőlőcukor 

citrom ízű 80g 
20db/Karton • min:1db • *63014 

Házisweets szőlőcukor 
eper ízű 80g 

20db/Karton • min:1db • *63013 

Házisweets szőlőcukor 
mentol ízű 80g 

20db/Karton • min:1db • *63011 

   
Házisweets szőlőcukor 

natúr ízű 80g 
20db/Karton • min:1db • *63012 

Hauswirth Rum-Kokos Kugeln 
étcsokoládé 100g 

24db/Karton • min:1db • *62084 

Hauswirth Rum-Kokos Kugeln 
tejcsokoládé 100g 

24db/Karton • min:1db • *62085 

   
Horváth szőlőcukor 

citrom ízű 80g 
30db/Karton • min:1db • *63181 

Horváth szőlőcukor 
mentol ízű 80g 

30db/Karton • min:1db • *63182 

Horváth szőlőcukor 
natúr ízű 80g 

30db/Karton • min:1db • *6318 

   
Intervan Pictolín cukor 

Blanditos eper-barack 65g 
12db/Karton • min:1db • *62929 

Intervan Pictolín cukor 
Blanditos trópusi 65g 

12db/Karton • min:1db • *62930 

Intervan Pictolín cukor 
cseresznye ízű 65g 
12db/Karton • min:1db • *62928 
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Intervan Pictolín cukor 
csoki-tejszín ízű 65g 
12db/Karton • min:1db • *62924 

Intervan Pictolín cukor 
Delicreme 65g 

12db/Karton • min:1db • *6293 

Intervan Pictolín cukor 
eukaliptusz ízű 65g 
12db/Karton • min:1db • *6292 

   
Intervan Pictolín cukor 
karamell-tejszín ízű 65g 

12db/Karton • min:1db • *62925 

Intervan Pictolín cukor 
kávé ízű 65g 

12db/Karton • min:1db • *62928 

Intervan Pictolín cukor 
mentol-tejszín ízű 65g 

12db/Karton • min:1db • *62926 

   
Intervan Pictolín cukor 

Minizum 65g 
12db/Karton • min:1db • *6294 

Pedro gumicukor 
Bananas 80g 

20db/Karton • min:1db • *65292 

Pedro gumicukor 
epres rúd 85g 

18db/Karton • min:1db • *65296 

   
Pedro gumicukor 
Fun Burgers 80g 

20db/Karton • min:1db • *65290 

Pedro gumicukor 
Happy Faces 80g 

20db/Karton • min:1db • *65289 

Pedro gumicukor 
Sharks 80g 

20db/Karton • min:1db • *65295 
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Ricola cukorka 
alpin fresh 40g  

10db/Box • min:1Box • *62726 

Ricola cukorka 
bodzavirág 40g  

10db/Box • min:1Box • *62729 

Ricola cukorka 
citromfű 40g  

10db/Box • min:1Box • *62724 

   
Ricola cukorka 

eredeti gyógynövényes 40g  
10db/Box • min:1Box • *62727 

Ricola cukorka 
narancsmenta 40g  
10db/Box • min:1Box • *62725 

Ricola cukorka 
tőzegáfonya 40g  

10db/Box • min:1Box • *62728 

 

  

Ricola cukorka 
zsálya 40g  

10db/Box • min:1Box • *62723 

Halls cukor (lila) 
erdei gyümölcs ízű 33,5g 

20db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *6212 

Halls cukor (fekete) 
extraerős mentol 33,5g 

20db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *62123 

   

Halls cukor (kék) 
mentol-eukaliptusz ízű 33,5g 
20db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *62122 

Halls cukor (sárga) 
méz-citrom ízű 33,5g 

20db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *62121 

Halls Vita-C cukor (zöld) 
lime ízű 33,5g 

20db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *62124 
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Mentos drazsé 
eper ízű 37,5g 

20db/Box • 16Box/Karton • min:1Box • *63024 

Mentos Fanta 
drazsé 37,5g 

20db/Box • 16Box/Karton • min:1Box • *63030 

Mentos Fruit drazsé 
vegyes gyümölcs ízű 37,5g 

20db/Box • 16Box/Karton • min:1Box • *63026 

   

Mentos drazsé 
mentol ízű 37,5g 

20db/Box • 16Box/Karton • min:1Box • *6302 

Mentos Rainbow drazsé 
vegyes gyümölcs ízű 37,5g 

20db/Box • 16Box/Karton • min:1Box • *63025 

Mentos drazsé 
Strong Mint 37,5g 

20db/Box • 16Box/Karton • min:1Box • *63021 

   
Verbena cukormentes cukorka 

bodza ízű 60g 
20db/Karton • min:1db • *62063 

Verbena cukormentes cukorka 
csipkebogyó ízű 60g 
20db/Karton • min:1db • *62062 

Verbena cukormentes cukorka 
gyömbér ízű 60g 

20db/Karton • min:1db • *62056 

   
Verbena cukorka 
citromfű ízű 60g 

20db/Karton • min:1db • *62058 

Verbena cukorka 
csipkebogyó ízű 60g 
20db/Karton • min:1db • *62052 

Verbena cukorka 
eukaliptusz ízű 60g 
20db/Karton • min:1db • *62059 
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Verbena cukorka 
gyömbér ízű 60g 

20db/Karton • min:1db • *62053 

Verbena cukorka 
hársfavirág ízű 60g 
20db/Karton • min:1db • *62054 

Verbena cukorka 
homoktövis kivonattal 60g 

20db/Karton • min:1db • *62069 

   
Verbena cukorka 

levendula-áfonya ízű 60g 
20db/Karton • min:1db • *62060 

Verbena cukorka 
zsálya ízű 60g 

20db/Karton • min:1db • *62055 

Leszarom tabletta 
szőlőcukor citrom ízű 45g 

12db/Box • min:1Box • *63054 

   
Leszarom tabletta 

szőlőcukor eper ízű 45g 
12db/Box • min:1Box • *63053 

Leszarom tabletta 
szőlőcukor mentol ízű 45g 

12db/Box • min:1Box • *63052 

Leszarom tabletta 
szőlőcukor natúr ízű 45g 

12db/Box • min:1Box • *63051 

   
Candy Floss vattacukor 

banán ízű 20g 
12db/Box • min:1Box • *67651 

Candy Floss vattacukor 
eper ízű 20g 

12db/Box • min:1Box • *67652 

Candy Floss vattacukor 
narancs ízű 20g 

12db/Box • min:1Box • *67653 
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Candy Floss vattacukor 

tutti frutti ízű 20g 
12db/Box • min:1Box • *6765 

Candy Floss 
vattacukor mix 20g 
12db/Box • min:1Box • *67655 

Smarties tejcsokoládé 
drazsé cukorbevonattal 38g 

36db/Box • min:1Box • *6307 

   
Damel Gumicukor 

Pika Boom 80g 
18db/Karton • min:1db • *64130 

Damel Gumicukor 
Rain Wow 80g 

18db/Karton • min:1db • *64134 

Damel Gumicukor 
Roll & Twist 80g 

18db/Karton • min:1db • *64133 

   
Damel Gumicukor 

Sour Mix 80g 
18db/Karton • min:1db • *64132 

Mini cukorka 
vegyes gyümölcs ízű 70g 

45db/Karton • min:1db • *6207 

Mini cukorka 
vegyes gyümölcs ízű 1kg 
6zacskó/Karton • min:1zacskó • *62041 

  
 

Polwerk omlós 
tejkaramella 100g 

20db/Karton • min:1db • *6601 

Polwerk Mella laktózmentes 
tejkaramella 100g 

20db/Karton • min:1db • *22017 

Roshen Korivka 
tejkaramella 205g 

8db/Karton • min:1db • *62497 
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Adrenalin töltött 
keménycukor 98g 

20db/Karton • min:1db • *6263 

Lolly Medve Cukor 
bocskorszíj cukorka 80g 

10db/Box • 9Box/Karton • min:1Box • *6732 

Vadász coffee amo 
töltött cukorka 100g 
14db/Karton • min:1db • *6271 

   
Fini Roller gumicukor 

eper ízű 25g 
40db/Box • 8Box/Karton • min:1Box • *6610 

Fini Roller gumicukor 
görögdinnye ízű 25g 

40db/Box • 8Box/Karton • min:1Box • *66101 

Fini Roller gumicukor 
vegyes gyümölcs ízű 25g 

40db/Box • 8Box/Karton • min:1Box • *66104 

 

 
 

Fini Roller gumicukor 
zöldalma ízű 25g 

40db/Box • 8Box/Karton • min:1Box • *66102 

GoodSweet zselé 
gyümölcs zselé cukor 250g 

30db/Karton • min:1db • *66161 

Trolli hamburger 
gumicukor 9g 

60db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *641406 

   
PEZ utántöltő 
Cola 68g (8db) 

24db/Box • min:1Box • *67369 

PEZ utántöltő 
Exotic Mix 68g (8db) 

24db/Box • min:1Box • *67370 

Trolli szemgolyó 
gumicukor 16g 

80db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *6471 
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PEZ 

cukor 8,5g 
100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *6317 

PEZ adagoló 
Gondos bocsok 17g 
24db/Box • min:1Box • *67347 

PEZ adagoló 
Jégvarázs 17g 

24db/Box • min:1Box • *67351 

  

 

PEZ adagoló 
Katica 17g 

24db/Box • min:1Box • *67345 

PEZ adagoló 
Lightyear 17g 

24db/Box • min:1Box • *67348 

PEZ adagoló 
Mancs őrjárat 17g 

24db/Box • min:1Box • *67365 

 
 

 
PEZ adagoló 

Micimackó 17g 
24db/Box • min:1Box • *67346 

PEZ adagoló 
Mickey & Friends 17g 

24db/Box • min:1Box • *67371 

PEZ adagoló 
Peppa malac 17g 

24db/Box • min:1Box • *67354 

   
PEZ adagoló 
Pezimals 17g 

24db/Box • min:1Box • *67350 

PEZ adagoló 
Pokemon 17g 

24db/Karton • min:1db • *67345 

PEZ adagoló 
Sonic 17g 

24db/Box • min:1Box • *67349 
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Chupa Chups nyalóka 
Best Of 13g 

120db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15101 

Poppin Lolly pop nyalóka 
eper ízű 18,5g 

24db/Box • min:1Box • *15093 

Poppin Lolly pop nyalóka 
meggy ízű 18,5g 

24db/Box • min:1Box • *15091 

   
Maoam Mao Pop 

nyalóka 13g 
50db/Box • min:1Box • *15085 

Kojak Classic nyalóka 
vanília ízű 12g 

100db/Box • min:1Box • *1519 

Colombina Bon Bon Bum 
Assorted nyalóka 17g 

100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *1521 

 
 

 
Kleofás Retro 

kakas nyalóka 18g 
80db/Box • min:1Box • *1511 

Kakas nyalóka 
színes 18g 

30db/Box • min:1Box • *15112 

Colombina Bon Bon Bum 
nyalóka dinnye ízű 17g 

100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15212 

 

 

 
Permen Ceras Cookie 

nyalóka 10g 
30db/Box • min:1Box • *15038 

Barbie nyalóka 
pattogós cukorral 12g 

36db/Box • min:1Box • *15097 

Lovely Cat & Cool Zombie 
nyalóka fogsorral 4g 
30db/Box • min:1Box • *120546 



 

  Nyalókák 

Ezer és Társa Bt. ● Élelmiszer Nagykereskedés 
7150 Bonyhád, Dózsa György utca 4-6. ● +36 (30) 405 86 59 ● www.ezerkex.hu ● ezerkex.bt@gmail.com  

 

   
Zazuage tetoválós nyalóka 

tuttifrutti ízű 11,2g 
50db/Box • min:1Box • *150382 

Aldor Pin Pop nyalóka 
Assorted Mix 18g 

100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15030 

Aldor Pin Pop nyalóka 
Black Cherry 18g 

100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15031 

   
Aldor Pin Pop nyalóka 

kóla ízű 18g 
100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15037 

Aldor Pin Pop nyalóka 
eper ízű 18g 

100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15029 

Aldor Pin Pop nyalóka 
Party 18g 

100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15028 

   
Aldor Pin Pop nyalóka 

savanyú 18g 
100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15034 

Aldor Pin Pop nyalóka 
Sensations 18g 

100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15035 

Aldor Pin Pop nyalóka 
Yogueta Choco 17g 

100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15032 

   
Aldor Pin Pop nyalóka 
Yogueta Assorted 18g 

100db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *15035 

Johny Bee Windmill Pop 
nyalóka 24g 

20db/Box • min:1Box • *12022 

Johny Bee Rabbit Pop 
gluténmentes nyalóka 23g 

12db/Box • min:1Box • *120202 
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Johny Bee Rocket Pop 

stand nyalóka 50g 
30db/Box • min:1Box • *121142 

Johny Bee Mike Pop Swirl 
gluténmentes nyalóka 50g 

24db/Box • min:1Box • *120205 

Johny Bee Mike Pop Twist 
gluténmentes nyalóka 50g 

24db/Box • min:1Box • *120204 

   
Johny Bee Mike Pop 

Foot&Finger nyalóka 30g 
20db/Box • min:1Box • *120206 

Johny Bee Mike Pop 
Heart óriás szívnyalóka 50g 

24db/Box • min:1Box • *120209 

Johny Bee Mike Pop 
Love nyalóka 15g 

48db/Box • min:1Box • *120207 

  
Johny Bee Mike Pop 
Rainbow nyalóka 30g 

20db/Box • min:1Box • *120208 

Johny Bee Spinning 
Rocket Candy 5g 

121db/Box • min:1Box • *121144 
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Orbit Blueberry rágó 
feketeáfonya ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *1807 

Orbit Bubblemint rágó 
tutti frutti ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18075 

Orbit Melon rágó 
sárgadinnye ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18074 

   

Orbit Orange rágó 
narancs ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18078 

Orbit Strawberry rágó 
eper ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18076 

Orbit Peppermint rágó 
borsmenta ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18071 

   

Orbit Spearmint rágó 
fodormenta ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18073 

Orbit Sweetmint rágó 
menta ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18077 

Orbit Winterfrost rágó 
menta és mentol ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18072 

   

Orbit White Classic rágó 
menta ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18081 

Orbit White Freshmint rágó 
menta ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18082 

Orbit White Fruit rágó 
vegyes gyümölcs ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18083 
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Orbit Bubblemint 
drazsérágó tasakban 35g 

22db/Karton • min:1db • *18084 

Winterfresh Original rágó 
menta és mentol ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *1815 

Wrigley’s Spearmint rágó 
fodormenta ízű 13g 

20db/Box • 30Box/Karton • min:1Box • *1825 

   

Airwaves Black Mint rágó 
ánizs és mentol ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *1806 

Airwaves Cool Cassis rágó 
feketeribizli ízű 14g 

30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18063 

Airwaves Eucalyptus rágó 
eukaliptusz és mentol ízű 14g 
30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18061 

 

  
Airwaves Extreme rágó 

mentol ízű 14g 
30db/Box • 20Box/Karton • min:1Box • *18062 

Crazy Gummy 1 szemes rágó 
mentol ízű 3,25g 

274db/Box • min:1Box • *18131 

Crazy Gummy 1 szemes rágó 
vegyes gyümölcs ízű 3,25g 

274db/Box • min:1Box • *18132 

   
Crazy Gummy 4 szemes rágó 

mentol ízű 13g 
72db/Box • min:1Box • *18141 

Crazy Gummy 4 szemes rágó 
vegyes gyümölcs ízű 13g 

72db/Box • min:1Box • *18142 

Crazy Gummy 10 szemes rágó 
vegyes gyümölcs ízű 32,5g 

50db/Box • min:1Box • *18149 
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Fritt olvadós 

rágó 35g 
20db/Box • min:1Box • *67351 

Makpromet 
cigirágó 35g 

18db/Box • 12Box/Karton • min:1Box • *1840 

Cigirágó 
hengeres 3,5g 

300db/Box • 15Box/Karton • min:1Box • *1805 

   
Frubi Sumi 

Mega Tattoo rágó 6,7g 
150db/Box • min:1Box • *18338 

Peccin Blong töltött rágó 
csokoládé-eper ízű 5g 

40db/Box • 24Box/Karton • min:1Box • *18017 

Peccin Blong töltött rágó 
energiaital ízű 5g 

40db/Box • 24Box/Karton • min:1Box • *18024 

   
Peccin Blong töltött rágó 
fekete gyümölcs ízű 5g 

40db/Box • 24Box/Karton • min:1Box • *18012 

Peccin Blong töltött rágó 
kék gyümölcs ízű 5g 

40db/Box • 24Box/Karton • min:1Box • *18013 

Peccin Blong töltött rágó 
mentol ízű 5g 

40db/Box • 24Box/Karton • min:1Box • *18019 

  
 

Johny Bee rágó 
Crazy Roll 18g 

24db/Box • min:1Box • *1835 

Johny Bee rágó 
dinnye ízű 6,2g 

300db/Box • min:1Box • *18532 

Johny Bee Fruit 
Bubble Gum rágó 6,2g 

300db/Box • min:1Box • *185321 
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Johny Bee Monster Gum 

tetoválós rágó 5g 
200db/Box • min:1Box • *1833 

Johny Bee Rabbit Gum 
tetoválós rágó 5g 

200db/Box • min:1Box • *18336 

  
Johny Bee Radio Active 

tetoválós rágó 5g 
200db/Box • min:1Box • *18334 

Johny Bee Smile 
tetoválós rágó 5g 

200db/Box • min:1Box • *183341 
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Hell Classic energiaital 

tutti frutti ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *1423 

Hell Multi+ energiaital 
vegyes gyümölcs ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1486 

Hell Strong Focus energiaital 
mangó-narancs ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14931 

   
Hell Strong energiaital 

alma ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *1463 

Hell Strong energiaital 
görögdinnye ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14232 

Hell Strong energiaital 
vörös szőlő ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *1422 

   
Hell Zero energiaital 
tutti frutti ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1473 

Hell Zero energiaital 
eper ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1491 

Hell Zero energiaital 
ribizli-grapefruit ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14233 

   
Hell Ice Cool energiaital 

cseresznye-vanília ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14164 

Hell Ice Cool energiaital 
gyömbér-citrom ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14165 

Hell Ice Cool energiaital 
gránátalma ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14160 
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Hell Ice Cool energiaital 
kivi-kumkvat ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14161 

Hell Summer Cool energiaital 
bodza ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14162 

Hell Summer Cool energiaital 
eper-rebarbara ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14163 

   
Hell Energy Coffee 
Cappuccino 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14391 

Hell Energy Coffee 
Double Espresso 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14394 

Hell Energy Coffee 
kókusz ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14395 

   
Hell Energy Coffee 
rumosdió ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14397 

Hell Energy Coffee 
Latte 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14392 

Hell Energy Coffee 
Slim Latte 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14393 

   
Hell Energy Coffee 

sós karamella ízű 250ml 
24db/karton • min:1Karton • *14396 

Bomba! Winter energiaital 
vanília ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14115 

Bomba Summer energiaital 
vattacukor ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14614 
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Bomba Classic energiaital 

tutti-frutti ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *1461 

Bomba Classic energiaital 
tutti-frutti ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1411 

Bomba Classic energiaital 
tutti-frutti ízű 600ml 

12db/Karton • min:1Karton • *14112 

   
Bomba Gold38 üveges 

energiaital tutti-frutti ízű 250ml 
12db/Karton • min:1Karton • *14114 

Bomba Zero energiaital 
tutti-frutti ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1421 

Bomba Zero energiaital 
 alma ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14611 

   
Bomba energiaital 

áfonya-ribizli ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14613 

Bomba energiaital 
meggy ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1472 

Bomba energiaital 
mojito ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1437 

   
GO energiaital 

tutti frutti ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *1416 

Adrenalin energiaital 
tutti frutti ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1453 

Adrenalin energiaital 
alma-görögdinnye ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14536 
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Adrenalin energiaital 
kaktusz-kivi ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14534 

Adrenalin energiaital 
kókusz-kékáfonya ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14539 

Watt energiaital 
tutti-frutti ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1435 

   
Watt energiaital 

alma-körte ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14357 

Watt energiaital 
fehéreper ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14354 

Watt energiaital 
fekete áfonya ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *143606 

   
Watt energiaital 

görögdinnye ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14357 

NBER Üccsi koffeinmentes 
üdítőital 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *141777 

NBER Üccsi üdítőital 
dinnye-málna-uborka ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *141780 

   
Tutti Juice szénsavas 

koffeinmentes üdítőital 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *141751 

Tutti Juice Tea 
citrom-lime ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *141767 

Tutti Juice TITKOS szénvasas 
üdítőital 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *141768 
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Swiss üdítőital 

erdei gyümölcs ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *144103 

Swiss üdítőital 
mangó-narancs ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *144102 

Swiss üdítőital 
multivitamin ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *144107 

   
Swiss DeLaVie Zero üdítőital 
vegyes gyümölcs ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *144108 

T'best Aloe Vera ital 
natúr ízű 240ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14404 

T'best Aloe Vera ital 
gránátalma ízű 240ml 

24db/Karton • min:1Karton • *144001 

   
AceFarm aloe vera ital 

áfonya ízű 240ml 
30db/Karton • min:1Karton • *144056 

AceFarm aloe vera ital 
eper ízű 240ml 

30db/Karton • min:1Karton • *144054 

AceFarm aloe vera ital 
szőlő ízű 240ml 

30db/Karton • min:1Karton • *144055 

   
Aleo aloe vera ital 

gránátalma ízű 500ml 
24db/Karton • min:1Karton • *144052 

Aleo aloe vera ital 
mangó ízű 500ml 

24db/Karton • min:1Karton • *144051 

Aleo aloe vera ital 
natúr ízű 500ml 

24db/Karton • min:1Karton • *144053 
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OKF Farmers Aloe Vera ital  

gránátalma ízű 500ml 
20db/Karton • min:1db • *144007 

OKF Farmers Aloe Vera ital  
mangó ízű 500ml 

20db/Karton • min:1db • *144008 

OKF Farmers Aloe Vera ital  
natúr ízű 500ml 

20db/Karton • min:1db • *144009 

   
OKF Aloe King aloe vera ital 

eper ízű 240ml 
30db/Karton • min:1Karton • *144057 

Topjoy szénsavas üdítőital 
eper ízű 330ml 

12db/Karton • min:1Karton • *140508 

Topjoy szénsavas üdítőital 
görögdinnye ízű 330ml 
12db/Karton • min:1Karton • *140507 

   
Biola szénsavas üdítőital 

mojito ízű 1L 
8db/Karton • min:1Karton • *149516 

Topjoy szénsavas üdítőital 
kaktusz ízű 330ml 

12db/Karton • min:1Karton • *140505 

Topjoy szénsavas üdítőital 
mangó ízű 330ml 

12db/Karton • min:1Karton • *140506 

   
Topjoy üdítőital 
alma ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *140506 

Topjoy üdítőital 
erdei gyümölcs ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *140522 

Topjoy szénsavas üdítőital 
exotic vegyes gyümölcs ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *140539 
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Topjoy üdítőital 

görögdinnye ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *140507 

Topjoy üdítőital 
kaktusz ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *140359 

Topjoy üdítőital 
körte ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *140505 

   
Topjoy üdítőital 

mangó ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *140511 

Topjoy üdítőital 
meggy ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *140510 

Topjoy üdítőital 
narancs ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *140502 

   
Topjoy üdítőital 

mandarin ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *140538 

Topjoy üdítőital 
őszibarack ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *140503 

Topjoy üdítőital 
paradicsomlé ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *140512 

   
Topjoy üdítőital 

sárkánygyümölcs ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *140513 

Topjoy Extra Cool 
alma-kivi ízű 250ml 

24db/Karton • min:1db • *140510 

Topjoy Extra Sweet 
áfonya-vanília ízű 250ml 

24db/Karton • min:1db • *140509 
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San Benedetto ice tea 

citrom ízű 0,5L 
12db/Karton • min:1Karton • *144034 

San Benedetto ice tea 
őszibarack ízű 0,5L 

12db/Karton • min:1Karton • *144035 

San Benedetto ice tea 
zöld tea ízű 0,5L 

12db/Karton • min:1Karton • *144036 

   
San Benedetto ice tea 

citrom ízű 1,5L 
6db/Karton • min:1Karton • *144037 

San Benedetto ice tea 
őszibarack ízű 1,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *144038 

San Benedetto ice tea 
zöld tea ízű 1,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *144039 

   
San Benedetto zero üdítőital 

citrom ízű 0,75L 
6db/Karton • min:1Karton • *144041 

San Benedetto zero üdítőital 
erdei gyümölcs ízű 0,75L 

6db/Karton • min:1Karton • *144042 

San Benedetto zero üdítőital 
narancs ízű 0,75L 

6db/Karton • min:1Karton • *144040 

   
San Benedetto zero üdítőital 

pompelmo-grapefruit ízű 0,75L 
6db/Karton • min:1Karton • *144047 

Bello Vitamin Drink 
banán ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *1454 

Limó 
italpor 13g 

90db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *1403 
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Pölöskei gyümölcsszirup 

ananász ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *141709 

Pölöskei gyümölcsszirup 
bodzavirág ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141710 

Pölöskei gyümölcsszirup 
bubble boy tutti frutti ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141711 

   
Pölöskei gyümölcsszirup 

citrom-menta ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *141707 

Pölöskei gyümölcsszirup 
dinnye ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141712 

Pölöskei gyümölcsszirup 
erdei szamóca ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141704 

   
Pölöskei gyümölcsszirup 

fekete ribizli ízű 1L 
6db/Karton • min:1db • *141715 

Pölöskei gyümölcsszirup 
indiáncseresznye ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141706 

Pölöskei gyümölcsszirup 
kivi ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141705 

   
Pölöskei gyümölcsszirup 

körte-birsalma ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *141708 

Pölöskei gyümölcsszirup 
málna ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141702 

Pölöskei gyümölcsszirup 
narancs ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141701 
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Pölöskei gyümölcsszirup 

trauben szőlő ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *141703 

Pölöskei gyümölcsszirup 
trópusi gyümölcs ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141713 

Pölöskei gyümölcsszirup 
vadmálna ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141714 

   
Pölöskei gyümölcsszörp 

alma ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *414732 

Pölöskei gyümölcsszörp 
áfonya-málna ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141720 

Pölöskei gyümölcsszörp 
bodzavirág ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141720 

   
Pölöskei gyümölcsszörp 

citrus mix ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *414734 

Pölöskei gyümölcsszörp 
citrom-menta ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141726 

Pölöskei gyümölcsszörp 
jaffa narancs ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141716 

   
Pölöskei gyümölcsszörp 

kaktuszfüge ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *141722 

Pölöskei gyümölcsszörp 
mangó-maracuja ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *414735 

Pölöskei gyümölcsszörp 
málna ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141717 
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Pölöskei gyümölcsszörp 

meggy ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *141723 

Pölöskei gyümölcsszörp 
narancs light ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141719 

Pölöskei gyümölcsszörp 
szamóca ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *141718 

   
Pölöskei 33% szörp 

zero alma ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *414728 

Pölöskei 33% szörp 
zero málna ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *414729 

Pölöskei 33% szörp 
zero narancs ízű 1L 

6db/Karton • min:1Karton • *414730 

   
Pölöskei szörp 

cola ízű 1L 
6db/Karton • min:1Karton • *414733 

Denis ice tea 
citrom ízű 0,5L 

12db/Karton • min:1Karton • *141012 

Denis ice tea 
őszibarack ízű 0,5L 

12db/Karton • min:1Karton • *141013 

   
Denis szörp 

feketeribizli ízű 2L 
6db/Karton • min:1Karton • *141019 

Denis szörp 
indiáncseresznye ízű 2L 

6db/Karton • min:1Karton • *141006 

Denis szörp 
kivi ízű 2L 

6db/Karton • min:1Karton • *141002 
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Denis szörp 
málna ízű 2L 

6db/Karton • min:1Karton • *141003 

Denis szörp 
meggy ízű 2L 

6db/Karton • min:1Karton • *141020 

Denis szörp 
narancs ízű 2L 

6db/Karton • min:1Karton • *141001 

   
Denis üdítőital 
alma ízű 0,5L 

12db/Karton • min:1Karton • *141008 

Denis üdítőital 
multivitamin ízű 0,5L 

12db/Karton • min:1Karton • *141009 

Denis üdítőital 
narancs ízű 0,5L 

12db/Karton • min:1Karton • *141010 

   
Denis üdítőital 

őszibarack ízű 0,5L 
12db/Karton • min:1Karton • *141011 

Bolero italpor 
ananász ízű 9g 

24db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *140102 

Bolero italpor 
cola ízű 9g 

24db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *140105 

   
Bolero italpor 

erdei gyümölcs ízű 9g 
24db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *140108 

Bolero italpor 
fehér szőlő ízű 9g 

24db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *140116 

Bolero italpor 
körte ízű 9g 

24db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *140111 
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Bolero italpor 

mandarin ízű 9g 
24db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *140113 

Bolero italpor 
málna ízű 9g 

24db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *140112 

Bolero italpor 
narancs ízű 9g 

24db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *140115 

   
Bolero italpor 

vörös szőlő ízű 9g 
24db/Box • 6Box/Karton • min:1Box • *140117 

Frutti italpor 
alma ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141801 

Frutti italpor 
ananász ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141802 

   
Frutti italpor 

citrom ízű 8,5g 
24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141804 

Frutti italpor 
cola ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141805 

Frutti italpor 
eper ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141806 

   
Frutti italpor 

erdei gyümölcs ízű 8,5g 
24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141807 

Frutti italpor 
feketeribizli ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141808 

Frutti italpor 
kivi-eper ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141812 
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Frutti italpor 
körte ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141813 

Frutti italpor 
málna ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141815 

Frutti italpor 
mandarin-gránátalma ízű 8,5g 
24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141809 

   
Frutti italpor 

meggy ízű 8,5g 
24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141803 

Frutti italpor 
narancs ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141816 

Frutti italpor 
őszibarack ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141817 

   
Frutti italpor 

puncs ízű 8,5g 
24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141818 

Frutti italpor 
sárgabarack ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141819 

Frutti italpor 
sárgadinnye ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *181820 

   
Frutti italpor 

szőlő-alma ízű 8,5g 
24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141814 

Frutti italpor 
trópusi gyümölcs ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141821 

Frutti italpor 
ice tea citrom ízű 8,5g 

24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141811 
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Frutti italpor 

ice tea őszibarack ízű 8,5g 
24db/Box • 36Box/Karton • min:1Box • *141810 

Ekland instant tea 
citrom ízű 300g 

12db/Karton • min:1Karton • *14912 

Ekland instant tea 
erdei gyümölcs ízű 300g 

12db/Karton • min:1Karton • *14913 

 
  

Pickwick tea gyerekeknek 
erdei gyümölcs ízű 40g 
12db/Karton • min:1Karton • *1499996 

Ekland instant tea 
málna ízű 300g 

12db/Karton • min:1Karton • *14914 

Ekland instant tea 
vegyes gyümölcs ízű 300g 

12db/Karton • min:1Karton • *14911 

   

Pickwick tea gyerekeknek 
málna ízű 40g 

12db/Karton • min:1Karton • *1499975 

Pickwick filteres tea 
borsmenta ízű 30g 

4db/Karton • min:1db • *1499962 

Pickwick filteres tea 
csipkebogyó ízű 50g 
12db/Karton • min:1db • *1499964 

   

Pickwick filteres tea 
erdei gyümölcs ízű 50g 

12db/Karton • min:1db • *1499967 

Pickwick filteres tea 
Fruit Fusion piros 40g 
12db/Karton • min:1db • *1499968 

Pickwick filteres tea 
Fruit Fusion kék 38,75g 

12db/Karton • min:1db • *1499971 
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Pickwick filteres tea 
kamilla ízű 30g 

4db/Karton • min:1db • *1499961 

Pickwick filteres tea 
őszibarack ízű 30g (20x1,5g) 

12db/Karton • min:1db • *1499973 

Pickwick filteres tea 
zöld tea variációk 30g 

4db/Karton • min:1db •1499963 

  
 

Pickwick filteres zöld tea 
citrom ízű 40g 

12db/Karton • min:1db • *1499970 

Pickwick filteres zöld tea 
vörösáfonya ízű 30g 

12db/Karton • min:1db • *1499969 

Milford filteres tea 
alma ízű 35g 

12db/Karton • min:1db • *1499953 

  
 

Milford filteres tea 
English Breakfast 45g 
12db/Karton • min:1db • *1499951 

Milford filteres tea 
zöld tea 35g 

12db/Karton • min:1db • *1499952 

Sir Morton filteres tea 
Classic Label 35g 

12db/Karton • min:1db • *14993 

   

Sir Morton filteres tea 
Classic Lemon 30g 
12db/Karton • min:1db • *14996 

Sir Morton filteres tea  
Earl Grey 30g 

12db/Karton • min:1db • *14992 

Sir Morton filteres tea 
Garzon 30g 

12db/Karton • min:1db • *14994 
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Sir Morton filteres tea 
Forest Fruit 35g 

12db/Karton • min:1db • *14995 

Sir Morton filteres tea 
alma-fahéj ízű 30g 

12db/Karton • min:1db • *14997 

Herbária filteres tea 
borsmentalevél 37,5g 

20db/Karton • min:1Karton • *14952 

   

Herbária filteres tea 
cickafarkfű 30g 

20db/Karton • min:1Karton • *14951 

Herbária filteres tea 
citromfű levél 25g 

20db/Karton • min:1Karton • *14953 

Herbária filteres tea 
csalánlevél 25g 

20db/Karton • min:1Karton • *14954 

 

  
Herbária filteres tea 
kamillavirágzat 25g 

20db/Karton • min:1Karton • *14955 

Teekanne filteres tea 
alma-bodza ízű 25g 

12db/Karton • min:1Karton • *149546 

Teekanne filteres tea 
áfonya ízű 45g 

12db/Karton • min:1Karton • *149540 

   
Teekanne filteres tea 
bodza-citrom ízű 45g 

12db/Karton • min:1Karton • *149532 

Teekanne filteres tea 
cherry berry ízű 45g 

12db/Karton • min:1Karton • *149544 

Teekanne filteres tea 
csipkebogyó ízű 54g 

12db/Karton • min:1Karton • *149531 
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Teekanne filteres tea 

earl grey 33g 
12db/Karton • min:1Karton • *149528 

Teekanne filteres tea 
eper ízű 50g 

12db/Karton • min:1Karton • *149521 

Teekanne filteres tea 
erdei gyümölcs ízű 50g 
12db/Karton • min:1Karton • *149529 

   
Teekanne filteres tea 
friss narancs ízű 45g 

12db/Karton • min:1Karton • *149519 

Teekanne filteres tea 
Fruit Kiss eper ízű 50g 
12db/Karton • min:1Karton • *149520 

Teekanne filteres tea 
Gold 40g 

12db/Karton • min:1Karton • *149530 

   
Teekanne filteres tea 

gyömbér-citrom ízű 35g 
12db/Karton • min:1Karton • *149533 

Teekanne filteres tea 
gyömbér-homoktövis ízű 35g 

12db/Karton • min:1Karton • *149542 

Teekanne filteres tea 
gyömbér-narancs ízű 45g 

12db/Karton • min:1Karton • *149547 

   
Teekanne filteres tea 

habcsók-málna ízű 45g 
12db/Karton • min:1Karton • *149541 

Teekanne filteres tea 
Hot Love mangó-chili ízű 40g 

12db/Karton • min:1Karton • *149539 

Teekanne filteres tea 
Italian Lemon citrom-méz ízű 40g 

12db/Karton • min:1Karton • *149541 
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Teekanne filteres tea 

Love gránátalma ízű 45g 
12db/Karton • min:1Karton • *149538 

Teekanne filteres tea 
Love körte-füge ízű 40g 
12db/Karton • min:1Karton • *149548 

Teekanne filteres tea 
Magic Moments 50g 

12db/Karton • min:1Karton • *149521 

   
Teekanne filteres tea 

málna ízű 50g 
12db/Karton • min:1Karton • *149526 

Teekanne filteres tea 
Mountain Herbs 36g 

12db/Karton • min:1Karton • *149537 

Teekanne filteres tea 
Multivitamin 50g 

12db/Karton • min:1Karton • *149517 

   
Teekanne filteres tea 

Passion maracuja ízű 45g 
12db/Karton • min:1Karton • *149545 

Teekanne filteres tea 
(fekete)ribizli-citrom ízű 50g 

12db/Karton • min:1Karton • *149518 

Teekanne filteres tea 
Rooibos 35g 

12db/Karton • min:1Karton • *149523 

   
Teekanne filteres tea 

Sweet Cherry 50g 
12db/Karton • min:1Karton • *149525 

Teekanne filteres tea 
szilva-fahéj ízű 50g 

12db/Karton • min:1Karton • *149527 

Teekanne filteres tea 
Wild Berry 40g 

12db/Karton • min:1Karton • *149536 
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Teekanne filteres zöld tea 

citrom ízű 35g 
12db/Karton • min:1Karton • *149543 

Teekanne filteres zöld tea 
gránátalma ízű 35g 

12db/Karton • min:1Karton • *149550 

Teekanne filteres zöld tea 
jázmin ízű 35g 

12db/Karton • min:1Karton • *149535 

   
Teekanne filteres zöld tea 

Sencha Royal 35g 
12db/Karton • min:1Karton • *149534 

Teekanne filteres zöld tea 
Zen Chai 35g 

12db/Karton • min:1Karton • *149524 

Twinings Prince of Wales 
tea fémdobozban 100g 

6db/Karton • min:1db • *1499974 

   
Amigo szívószálas üdítőital 

alma ízű 200ml 
8db/Box • min:1Box • *149402 

Amigo szívószálas üdítőital 
áfonya ízű 200ml 

8db/Box • min:1Box • *149401 

Amigo szívószálas üdítőital 
cocktail multiva ízű 200ml 

8db/Box • min:1Box • *149408 

   
Amigo szívószálas üdítőital 

eper ízű 200ml 
8db/Box • min:1Box • *149403 

Amigo szívószálas üdítőital 
erdei gyümölcs ízű 200ml 

8db/Box • min:1Box • *149404 

Amigo szívószálas üdítőital 
meggy ízű 200ml 

8db/Box • min:1Box • *149405 
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Amigo szívószálas üdítőital 

narancs ízű 200ml 
8db/Box • min:1Box • *149406 

Amigo szívószálas üdítőital 
őszibarack ízű 200ml 

8db/Box • min:1Box • *149407 

Kubu ital  
alma ízű 300ml 

12db/Karton • min:1Karton • *140581 

   
Kubu ital alma-sárgarépa-

málna ízű 300ml 
12db/Karton • min:1Karton • *140516 

Kubu ital banán-alma-őszi-
barack-sárgarépa ízű 300ml 

12db/Karton • min:1Karton • *140518 

Kubu ital multivitamin vegyes 
gyümölcs ízű 300ml 

12db/Karton • min:1Karton • *140515 

   
KUBU Play gyümölcsital 
görögdinnye ízű 400ml 
12db/Karton • min:1Karton • *140511 

KUBU Play gyümölcsital 
mangó ízű 400ml 

12db/Karton • min:1Karton • *140512 

KUBU Play gyümölcsital 
multivitamin ízű 400ml 
12db/Karton • min:1Karton • *140513 

   
Hello My Drink üdítő 

alma ízű 0,33L 
10db/Karton • min:1Karton • *1412 

Hello My Drink üdítő 
cola ízű 0,33L 

10db/Karton • min:1Karton • *14124 

Hello My Drink üdítő 
málna ízű 0,33L 

10db/Karton • min:1Karton • *14121 
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Hello My Drink üdítő 
multivitamin ízű 0,33L 
10db/Karton • min:1Karton • *14122 

Hello My Drink üdítő 
narancs ízű 0,33L 

10db/Karton • min:1Karton • *14123 

Hello 100% üdítőital 
alma ízű 250ml 

27db/Karton • min:1Karton • *14665 

   
Hello 100% üdítőital 

alma-meggy ízű 250ml 
27db/Karton • min:1Karton • *14669 

Hello 100% üdítőital 
alma-őszibarack ízű 250ml 

27db/Karton • min:1Karton • *14666 

Hello 100% üdítőital 
narancs ízű 250ml 

27db/Karton • min:1Karton • *14664 

   
Süsü gyerekpezsgő 

alma ízű 0,75L 
6db/Karton • min:1Karton • *14444 

Süsü gyerekpezsgő 
meggy ízű 0,75L 

6db/Karton • min:1Karton • *14444 

Süsü gyerekpezsgő 
őszibarack ízű 0,75L 

6db/Karton • min:1Karton • *14442 

   
Süsü gyerekpezsgő 
szamóca ízű 0,75L 

6db/Karton • min:1Karton • *1444 

Süsü gyerekpezsgő 
szőlő ízű 0,75L 

6db/Karton • min:1Karton • *14441 

Süsü gyerekpezsgő 
vadmálna ízű 0,75L 

6db/Karton • min:1Karton • *14442 
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XIXO szénsavas üdítőital 

cola ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14085 

XIXO szénsavas üdítőital 
zero cola ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14086 

XIXO szénsavas üdítőital 
citrom ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14007 

   
XIXO szénsavas üdítőital 

gyömbér ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14910 

XIXO szénsavas üdítőital 
mojito ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14092 

XIXO szénsavas üdítőital 
mojito-mangó ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14091 

   
XIXO szénsavas üdítőital 

narancs ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14087 

XIXO szénsavas üdítőital 
tonic ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14911 

XIXO #Tutti Fruity 
vitaminos üdítőital 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14096 

   
XIXO Tutti Fruity üdítőital 

alma ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14098 

XIXO ice tea 
citrom ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14081 

XIXO ice tea 
eper ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14082 
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XIXO ice tea 

görögdinnye-málna ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14097 

XIXO ice tea 
körte ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14083 

XIXO ice tea 
málna-áfonya ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14093 

   
XIXO ice tea 

őszibarack ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14084 

XIXO ice tea 
zöld citrus ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14088 

XIXO ice tea 
zero őszibarack ízű 250ml 

24db/Karton • min:1Karton • *14095 

   
XIXO ice tea 

zero zöld mangó ízű 250ml 
24db/Karton • min:1Karton • *14090 

XIXO ice tea 
citrom ízű 1,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *14061 

XIXO ice tea 
eper ízű 1,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *14066 

   
XIXO ice tea 

feketeribizli ízű 1,5L 
6db/Karton • min:1Karton • *14068 

XIXO ice tea 
körte ízű 1,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *14063 

XIXO ice tea 
málna-áfonya ízű 1,5L 
6db/Karton • min:1Karton • *14071 
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XIXO ice tea 

őszibarack ízű 1,5L 
6db/Karton • min:1Karton • *14062 

XIXO ice tea 
szilva ízű fekete tea 1,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *14064 

XIXO ice tea 
zöld citrus ízű 1,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *140652 

   
XIXO ice tea 

zero zöld citrus ízű 1,5L 
6db/Karton • min:1Karton • *140651 

XIXO ice tea 
zero zöld mangó ízű 1,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *140653 

Queen szénsavas üdítőital 
cola ízű 2,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *14963 

   
Queen szénsavas üdítőital 

zero cola ízű 2,5L 
6db/Karton • min:1Karton • *14964 

Queen szénsavas üdítőital 
gyömbér ízű 2,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *14962 

Queen szénsavas üdítőital 
narancs ízű 2,5L 

6db/Karton • min:1Karton • *14961 
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La Festa Cappucino Chocolate 

utántöltő 100g 
10db/Karton • min:1db • *14883 

La Festa Cappucino Classico 
utántöltő 100g 

10db/Karton • min:1db • *14881 

La Festa Hot Chocolatta  
forrócsoki ital 250g 
6db/Karton • min:1db • *14902 

   
La Festa Cappucino Creamy 

utántöltő 100g 
10db/Karton • min:1db • *14885 

La Festa Cappucino Hazelnut 
utántöltő 100g 

10db/Karton • min:1db • *14884 

La Festa Hot Chocolatta  
utántöltő 150g 

10db/Karton • min:1db • *14901 

   
La Festa Cappucino Vanilla 

utántöltő 100g 
10db/Karton • min:1db • *14882 

LaFesta 3in1 kávé 
Choco 125g 

8db/Karton • min:1db • *14107 

LaFesta 3in1 kávé 
Latte 125g 

8db/Karton • min:1db • *14108 

   
Bravos Classic 

őrölt, pörkölt kávé 250g 
12db/Karton • min:1db • *1457 

Nescafé 2in1 
kávé 80g 

18db/Karton • min:1db • *14101 

Nescafé 3in1 
kávé 170g 

18db/Karton • min:1db • *14361 
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Tchibo Family 

őrölt, pörkölt kávé 250g 
12db/Karton • min:1db • *1443 

Tchibo Family 
őrölt, pörkölt kávé 1kg 

6db/Karton • min:1db • *14453 

Tchibo Family 
szemes kávé 1g 

8db/Karton • min:1db • *14451 

   
Tchibo Cafissimo kapszula 

decaffeinato 75g 
8db/Karton • min:1db • *14726 

Tchibo Cafissimo kapszula 
Intense Aroma 75g 
8db/Karton • min:1db • *14725 

Tchibo Cafissimo kapszula 
Kaffee Fine 65g 

8db/Karton • min:1db • *14723 

   
Tchibo Cafissimo kapszula 
Espresso El Salvador 70g 

8db/Karton • min:1db • *14735 

Inka instant 
gabonakávé keverék 180g 

18db/Karton • min:1db • *14105 

Douwe Egberts Omnia Classic 
őrölt, pörkölt kávé 250g 

12db/Karton • min:1db • *1450 

   
Douwe Egberts Paloma Karaván 

őrölt, pörkölt kávé 225g 
12db/Karton • min:1db • *1447 

Douwe Egberts Paloma 
őrölt kávé 225g 

12db/Karton • min:1db • *1451 

Douwe Egberts Omnia Classic 
szemes kávé 1kg 

6db/Karton • min:1db • *1445 
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Mokate 3in1 

kávé 408g (24db) 
6db/Karton • min:1db • *1499 

Mokate 3in1 kávé 
irish cream 408g (24db) 

6db/Karton • min:1db • *149999 

Mokate 3in1 kávé 
latte 360g (24db) 

6db/Karton • min:1db • *14998 

   
Cafetero 2in1 

kávé 140g 
8db/Karton • min:1db • *14941 

Cafetero 3in1 
kávé 180g 

8db/Karton • min:1db • *1494 

Mokate 2in1 
kávé 336g (24db) 

6db/Karton • min:1db • *14991 

   
Eduscho Dupla 

őrölt, pörkölt kávé 250g 
12db/Karton • min:1db • *1441 

Eduscho Wiener Extra 
őrölt, pörkölt kávé 250g 

12db/Karton • min:1db • *1442 

Coffeeta 
kávékrémpor 200g 
24db/Karton • min:1db • *1432 

 

 

 
Szerencsi Prémium holland 

kakaópor 20-22% 90g 
10db/Karton • min:1Karton • *14482 

Completa kávétejszín 
98ml (10x9,8ml) 

20db/Karton • min:1db • *14292 

Completa 
kávékrémpor 200g 
24db/Karton • min:1db • *1429 
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Barotti holland 
kakaópor 100g 

12db/Karton • min:1db • *1469 

Barotti zsírszegény 
kakaópor 88g 

12db/Karton • min:1db • *14691 

  
Nestlé Nesquik 

instant kakaópor 200g 
20db/Karton • min:1db • *1448 

Nestlé Nesquik 
instant kakaópor 800g 

12db/Karton • min:1db • *14483 
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