
Mmm Beatrice je družinska znamka malih kulinaričnih coprnij s Krasa. Vojka in Jurij čarava 
29 ekstra domačih marmelad, 2 čatnija in paradižnikovo šalšo iz najboljših, zlasti lokalnih sestavin, 
brez konzervansov, ojačevalcev barve ali okusa, želirnega sladkorja. Sladkava zelo malo ali sploh 
ne. Kuhava jih tudi do 26 ur, ročno, v butičnih količinah, počasi in z veliko ljubezni.

Zdaj je čas za izbiro
izvirnih, unikatnih, vrhunskih poslovnih daril

S katerim darilom boste letos svojim poslovnim partnerjem in sodelavcem izkazali spoštovanje
in zahvalo? Izbira ni enostavna, saj z darilom ne izkažete le odnosa do obdarovanca, temveč 
tudi predstavite sebe in svoje podjetje.

Letos obdarujte skrbno in premišljeno. Izberite drugačno in vrhunsko, domače, narejeno počasi 
in z ljubeznijo.

Izberite male kulinarične coprnije Mmm Beatrice s Krasa: mmmarmelade, čatnije, paradižnikovo 
šalšo. Te bodo vam in vašim poslovnim partnerjem še posebej prijale v mesecu druženj in gurmanskih 
razvajanj.



                    - male kulinarične coprnije s Krasa
Nisva kuharja (Jurij je zdravnik, Vojka komunikacijska strateginja), a je kuhanje najina velika strast. 
Že v prvem letu (2013) sva prepričala gurmane v štirih državah: Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Italiji. 
Mmm Beatrice ne sodi povsod. Domuje pri pravih sladokuscih, ki znajo prepoznati prvovrstno in cenijo 
butično. Našla si je mesto tudi v izvrstnih evropskih delikatesah, na krožnikih vrhunskih restavracij (tudi 
takih z Michelinovimi obeležji), dvakrat je že bila med protokolarnimi darili Vlade Republike Slovenije. 

pravilnik. Načarala sva jih 29 vrst in ne prijajo le na kruh ali palačinke, temveč tudi k mesu, siru, zelen-
javnim in ostalim jedem. Več: https://www.mmmbeatrice.si/o-izdelkih/marmelada

Mmmarmelade so visoko nad najvišjo kategorijo, ki jo določa evropski 

Vrhunsko pristoji k sirom, mesu, suhomesnim izdelkom, pa tudi k zelenjavnim jedem. Od slovenskih 
ustvarjalcev sva jih na trg ponudila prva. Več: https://www.mmmbeatrice.si/o-izdelkih/catni-chutney.

Chutney (čatni) je indijska pogruntavščina, ki navdušuje ves svet. 

juhe, omake, mokre rižote, pirote, bruskete in še kaj. Kuhava jo iz paradižnikov San Marzano (sinonim za 
tradicionalno »salso di pomodori«). Več: https://www.mmmbeatrice.si/o-izdelkih/paradiznikova-salsa.

Paradižnikova šalša  je skoncentrirana paradižnikova coprnija za



Cene

Cene
-  marmelade Beatrice (kozarčki po 212 ml)
  - najmanjša naročena količina: 20 kozarčkov
  - ostale naročene količine: večkratniki števila 20 (40, 60  itd.).
  - ceni za kozarček:
   - ob enkratnem naročilu od 20 do 100 kozarčkov: 4,95 EUR*
   - ob enkratnem naročilu nad 100 kozarčkov: 4,69 EUR*
- paradižnikova šalša Beatrice (kozarčki po 370 ml)
  - najmanjša naročena količina: 24 kozarčkov
  - ostale naročene količine: večkratniki števila 24 (48, 72  itd.).
  - ceni za kozarček:
   - ob enkratnem naročilu od 24 do 96 kozarčkov: 5,90 EUR*
   - ob enkratnem naročilu nad 96 kozarčkov: 5,59 EUR*
- čatnija Beatrice (kozarčki po 106 ml)
  - najmanjša naročena količina: 42 kozarčkov
  - ostale naročene količine: večkratniki števila 42 in večkratniki 
števila 12 (60  itd.).
  - ceni za kozarček:
   - ob enkratnem naročilu od 42 do 126 kozarčkov: 3,07 EUR*
   - ob enkratnem naročilu nad 126 kozarčkov: 2,89 EUR*
* cenam prištejemo 9,5 % DDV

Plačilni pogoji
- 100 % avans ob naročilu

Rok dobave
- po dogovoru

Škatle za pošiljanje
Če imate zaradi situacije s covidom težave z osebno dostavo daril, jih 
lahko pošljete tudi po pošti. Naša lična škatla je preizkušeno primerna 
za pošiljanje 6ih marmelad ali treh paradižnikovih šalš.

Cena za škatlo z notranjimi pregradami: 5,00 EUR + 22 %DDV

Sva vas pritegnila s ponudbo najinih malih kulinaričnih coprnij s Krasa? Seznanjava vas še s 
cenami, plačilnimi pogoji in rokom dobave.



Kontakt
Ker so količine najinih nakuhanih coprnij omejene, priporočava, da naju pred naročilom 
kontaktirate. Z veseljem sva vam na voljo tudi za dodatne informacije.

lwww.mmmbeatrice.si 
lmmmbeatrice@mmmbeatrice.si
l+386 41 635 106 l+386 41 706 036
lFB: Mmm Beatrice 
lIG: mmmbeatrice.si_kras

Tomaj 105, 6221 Dutovlje, Slovenija


