
Билки и подправки



Факти
1881 - Янош Котани открива първата 

мелница за червен пипер в Сегед
1884 - Основано е предприятие за 

подправки и деликатеси до Виена
1912 - Котани е провъзгласен за имперски 

доставчик на червен пипер по 
времето на Франц Йозеф

1930 - Котани има филиали в Будапеща, 
Берлин, Мюнхен, Ню Йорк, Бостън

1981 - Ервин Котани, магистър по 
икономика, 24 годишен поема 
предприятието

1991 - Стартира международната експанзия 
в Източна Европа

2002 - Подправки Котани идват в България
2016 - Котани празнува 135-годишен 

юбилей

НЯКОга
И дНЕС

ВЕКОВНа ИСтОрИЯ И
СЕМЕЙНа традИцИЯ

Вдъхновение в кухнята. 
Страст в живота.



Истинско предизвикателство и 
страст е винаги да избираме най-
добрите подправки от цял свят  и да 
гарантираме най-високо качество на 
всички наши продукти. Качеството е 
задължение, принцип, наше вътрешно 
убеждение. 
Гордеем се с нашата история и вярваме, 
че билките и подправките са вдъхновение 
за творчество, покана за кулинарни  
пътешествия и наслада, споделена с 
нашето семейство и приятели. 



Гастро опаковкиКОТАНИ -  винаги най-доброто от всички краища на света. 
Преработено и произведено в Австрия.

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
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KOTANYI GmbH
 

Johann-Galler-Straße 11, 2120 Wolkersdorf im Weinviertel

Haupttätigkeiten: Verarbeiter, Händler

Zert. Nr.: 4-02194-2016

Das angeführte Unternehmen hat mit der Austria Bio Garantie GmbH seit 06.10.2005 ein gültiges 
Kontrollverhältnis. Aufgrund der Kontrolle vom 04.05.2016 wird das Unternehmen nach folgenden 
Bestimmungen zertifiziert:

•  Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und Durchführungsverordnungen idgF
•  Österreichischer Lebensmittelkodex Kapitel A8 idgF

Diese Bescheinigung wurde auf Basis von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und 
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 ausgestellt. Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten 
der Kontrolle unterstellt und erfüllt die Anforderungen der genannten Verordnungen.

Die Austria Bio Garantie GmbH bestätigt, dass folgende Produkte gemäß den oben genannten 
Richtlinien und mit dem Hinweis auf die biologische Produktion in Verkehr gebracht werden dürfen:

Bio-Basilikum  Bio-Bourbon-Vanille (Handelsware)  
Bio-Chili  Bio-Curcuma  
Bio-Curry  Bio-Einzelkräuter/-gewürze (Handelsware)  
Bio-Essige (Handelsware)  Bio-Gewürzmischungen  
Bio-Ingwer  Bio-Knoblauchgranulat  
Bio-Kümmel  Bio-Majoran  
Bio-Oregano  Bio-Paprika edelsüss  
Bio-Petersilie  Bio-Pfeffer schwarz  
Bio-Pfeffer weiss  Bio-Rosmarin  
Bio-Schnittlauch  Bio-Sonnenblumenkernöl (Handelsware)  
Bio-Thymian  Bio-Zimt

06.12.2016

Kundennummer: 304201
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Austria Bio Garantie GmbH

Firmensitz: Königsbrunner Straße 8, 2202 Enzersfeld, Austria

FN 78753p, Firmenbuchgericht: Korneuburg, DVR-Nr.: 0921157

Kontrollstellennummer: AT-BIO-301, www.abg.at

Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Gültigkeit
des Zertifikates im genannten Zeitraum:
a) Die Produkte müssen den Richtlinien entsprechen.
b) Aufrechtes Kontrollverhältnis

Das vorliegende Zertifikat bezieht sich nur auf die oben 
angeführten Produkte.
Dieses Zertifikat ist bis 31.12.2017 gültig.

Geschäftsführung
DI Hans Matzenberger

Für die Abteilung
Dr. Christian Eis

ABG0059 Ecert Version 7.0

This qualityaustria certificate confirms the application 
and further development of an effective 

The validity of the qualityaustria certificate will be 
maintained via annual surveillance audits and one 
renewal audit after three years.

Konrad Scheiber
General Manager

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH,
A-1010 Vienna, Zelinkagasse 10/3

Vienna, 24 June 2015

Date of initial issue: 30 May 2003

Valid until: 23 June 2018

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und 
Begutachtungs GmbH awards this qualityaustria 
certificate to the following organisation:

Registration No.: 03310/0

The current validity of the certificate is documented exclusively on the Internet under 
http://www.qualityaustria.com/en/cert         EAC: 3; 29

00cdac1e-1238-4d7f-
86b8-d1968cf957ce

CERTIFICATE

Quality Austria Trainings-,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited according to

the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of

Science, Research and
Economy).

Quality Austria is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

Eckehard Bauer, MSc
Specialist representative

Kotányi GmbH
AT-2120 Wolkersdorf, Johann Galler Straße 11

Production, storage and sale of herbs and spices 
and mixtures thereof as well as of soup mixtures 
and ingredients for baking

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
complying with the requirements of standard

ISO 9001:2008

Konrad Scheiber
Geschäftsführer

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH,
A-1010 Wien, Zelinkagasse 10/3

Wien, am 18. Februar 2016

Die Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und 
Begutachtungs GmbH stellt folgender Organisation 
ein qualityaustria Zertifikat aus:

Die aktuelle Gültigkeit des Zertifikates ist ausschließlich im Internet unter
http://www.qualityaustria.com/de/cert  dokumentiert         EAC: 3; 29

755b17dd-0bbf-4ea2-
aa85-8cdbdf5a2ffe

Auditdatum: 25. Januar 2016 bis 26. Januar 2016

Folgebegutachtung: 27. November 2016 bis 5. Februar 2017

Gültig bis: 18. März 2017

Die Gültigkeit dieses qualityaustria Zertifikates 
kann entsprechend den aktuellen Vorgaben des 
IFS aufrechterhalten werden.

Registriernummer: 00073/0

ZERTIFIKAT

Quality Austria Trainings-,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH ist
gemäß dem

österreichischen
Akkreditierungsgesetz

BGBl. Nr. 28/2012 durch
das BMWFW

(Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung

und Wirtschaft)
akkreditiert.

Die Quality Austria ist als
Umweltbegutachter-

organisation durch das
BMLFUW

(Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt- und
Wasserwirtschaft)

zugelassen.

Die Quality Austria ist
durch den VDA (Verband

der Automobilindustrie
e.V.) zugelassen.

Der Akkreditierungs- bzw.
Zulassungsumfang ist den

jeweils aktuellen
Bescheiden oder

Anerkennungsdokumenten
zu entnehmen.

Die Quality Austria ist das
österreichische Mitglied im

IQNet (international
Certification Network).

Dieses qualityaustria Zertifikat bestätigt die Erfüllung 
der Anforderungen des

DI Wolfgang Leger-Hillebrand
Fachbeauftragter

IFS Food
Version 6, April 2014
und anderer zugehöriger, normativer Dokumente

auf Höherem Niveau
mit einer Bewertung von 97,57%.

KOTÁNYI GmbH
Johann Galler Straße 11
AT-2120 Wolkersdorf
COID: 3788, GLN: 9002419000009

Zertifizierungsbereich des Audits:
Herstellung von Gewürzmischungen, Gewürzsalzen 
und Gewürzzubereitungen sowie Trockensuppen; 
Aufbereitung und Veredelung von Gewürzen

Produktscope:
10. Trockenprodukte, andere Zutaten und Zusätze 
(z. B. Nahrungsergänzungsmittel)

Technologiescopes: D, F



Малави
Чили Bird eyes

Мадагаскар
Бурбонска ванилия

Карамфил

Китай
Чесън
Чили

джинджифил

Пакистан
Хималайска сол

Виетнам
Черен пипер

Индия
Сусам

Куркума

Индонезия
Канела

Черен пипер

Иран
Шафран

Израел
Червен пипер

Полша
Ким

Мащерка

Унгария
Червен пипер

Турция
дафинов лист

риган



БИЛКИ ЧЕрВЕН 
ПИПЕр

МИКСОВЕ

•  атрактивни изображения  
на продуктите

•  Оптимална защита на цвета,
аромата и вкуса

   ПЕрФЕКтНата ОПаКОВКа:
  МОдЕрНа И ПраКтИЧНа, КраСИВа И ВдЪХНОВЯВаЩа! 



   ПЕрФЕКтНата ОПаКОВКа:
  МОдЕрНа И ПраКтИЧНа, КраСИВа И ВдЪХНОВЯВаЩа! 

ПОдПраВКИ За 
СЛадКарСтВОЧЕрЕН ПИПЕр

КЛаСИЧЕСКИ 
ПОдПраВКИ

•  6 групи подправки и билки, отлично 
разпознаване чрез цветовите кодове  

•  Перфектен начин за лесно отваряне 
чрез технологията Lasercut - бързо, чисто и 

практично



Майсторството   е в детайла

дОПЪЛНИтЕЛЕН 
НадПИС С ИМЕтО 
На ПрОдУКта
За удобство и бърза 
ориентация в кухнята.

ПрОдУКтОВИ СЕгМЕНтИ
Ясно цветово кодиране за 

удобство и бърза ориентация 
на рафта:

Червено – Червен пипер
Оранжево-червени – Миксове

Черно – Черен пипер и смеси 
от пипер

Кафяво – Класически 
подправки

Зелено –Билки и листа
Жълто – Сладкарски добавки гараНтИраНО 

КаЧЕСтВО
Зад това застава лично 
г-н Котани със своя 
подпис. Върху всяка 
една опаковка!

ЧЕтИрИКратНа 
ЗаЩИта
Подсилената опаковка от 
4 слоя фолио осигурява 
перфектна защита на 
аромата и цвета на 
подправките, стабилност  
на пакетчето за тяхното 
съхранение и след 
неговото отваряне. 

ФОтОграФИЯта КатО 
ИЗКУСтВО

Изящни изображения, 
модерна визия. 

3.

2.

1.

5.

4.

6.

аКцЕНт ВЪрХУ ЛОгОтО
KOTANYI e най-старата 

марка подправки в Европа с 
вековна история.

Тя означава гарантирано 
качество и традиция.  

Идеална
защита!

Най-важното с един поглед



Майсторството   е в детайла

Най-важното с един поглед

ЛЕСНО ОтВарЯНЕ
Лесно отваряне чрез 
систeмата Lasercut, 
Бързо, чисто, практично.

КУЛИНарНИ ИдЕИ 
За ВдЪХНОВЕНИЕ И 

НаСЛада 
Списък на продуктите, 

рецепта и полезен съвет. 

ВаЖНО! 
 Точните съставки, 

от които е направена 
подправката.

100% НатУраЛЕН 
ВКУС:

 Вашият натурален 
КОТАНИ Микс, 

естествено без добавка 
на овкусители, 

консерванти, 
оцветители.

ЗдраВОСЛОВНОтО 
ХраНЕНЕ - НаШа 
грИЖа
Важна информация за 
хранителната стойност на 
продуктите.

7.

8.

9.

11..

10.



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.

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. 

 

Пушен червен пипер - 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.   

Лют Червен пипер - 40 г
Оранжево-червени чушки,

умерено лютиви, фино смлени.

Лют Кайенски  пипер - 20 г
Специален сорт лютиви чушки,

с леко горчив и опушен вкус.
 

 



Изключителна селекция на висококачествен натурален червен пипер 120 ASTA от узрели на слънце 
чушки, фино смлян, 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.



Пипер - млян и на зърна.

Черен пипер  
млян - 17 г  

Богат на етерични масла,
пикантен, с апетитен аромат

и превъзходно качество.

Пипер Меланж 
на зърна - 16 г  

 Хармонична комбинация от 
черен, бял, зелен и розов пипер 
с пикантен вкус и силен аромат.  

Черен пипер  
на зърна - 15 г  

 Лютиво-ароматни  
цели зърна,  

съхранени безупречно. 

Зелен пипер  
зърна - 13 г 

Изсушени без ферментация 
плодове на пипера,  

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

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 бавна температура и ферментират подобно на чая, поради което 
почерняват. С изразен аромат и парещ вкус. 
Бързото изсушаване при по-висока температура предотвратява тази 
реакция, а полученият по този начин продукт запазва зеления си цвят.
Зеленият пипер е по-малко лютив и най-ароматен. 
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 Terebin-
thifolius. 
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 - 28 г  
Нежните гранули сух 
чесън са с типичния 

вкус, но по-мек аромат и 
не толкова лютиви.

Шафран - 0,12 г 
Скъпоценни цветни 

нишки, с тънка горчива 
нотка, придаващи 
изумителна жълта 

тоналност.

Кимион  - 20 г 
Пикантни и омайващи 

звуци от Ориента,  
остър аромат,  
незаменим за  

кайма и скара.

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

пипер, карамфил, канела 
и индийско орехче.  

Кориандър  - 20 г 
Има специфичен, тънък 
аромат на ядки и сладко-
пикантен вкус напомнящ 

на портокал и канела. 

Куркума - 20 г
Фино смляна,  

за екзотичен жълт цвят  
и азиатска нотка  
на сосове, ориз 

и зеленчуци

Индийско орехче - 
18 г

С леко горчив и 
пикантен вкус. Фино 
смляно, подходящо за 
редица ястия, заради 

своя уникален аромат.

Джинджифил - 22 г 
Фин прах с цитрусово 

ухание и парещ 
характер, за азиатски 

специалитети и 
сладкиши.

Канела - 17 г 
Eдинствената подправка 
от кора на дърво, ръчно 

обработена и навита  
на пръчици.

Канела - 25 г 
дълбок, вълшебен 

аромат и нежно-парещ 
вкус със сладникави 

нотки.

Карамфил - 0,12 г 
Придава специфичен 
вкус с горчиво-сладки, 

пикантни нотки и остър 
аромат. 



Зелени билки, листа  и стръкчета. 
За аромат и наслада!

Копър - 11 г 
Малки, нежни връхчета, 

с плътен зелен цвят и 
изключително качество. 

Като пресни!

Риган - 8 г 
С горски аромат 
и билков вкус, 

превъзходен за пица,  
доматени специалитети 

и сирене.
 

Чубрица - 15 г 
Любима българска 
подправка, силно 

ухаеща, с богати нюанси 
на бор и майорана.

Магданоз - 7 г 
Фини листенца магданоз, 
внимателно изсушени със 

запазен зелен цвят.

Розмарин - 24 г 
Малки иглички с 

тамянов аромат, горчив 
вкус и незабравим 
средиземноморски 

полъх.

Дафинов лист - 4 г 
цели лаврови листа с 
тържествен мирис и 

тръпчив вкус, за дивеч и 
маринати.  

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

майонеза, пастети и
всякакви дресинги.

Мащерка - 14 г 
Силно ароматна.

Свеж акцент за печени 
меса, картофи и боб.

Див чесън - 4 г 
Познат още като мечи 

лук или левурда. 
Вкус, подобен на чесъна, 

но по-нежен. 

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

карамфил. Насладете се 
на Италия.

Джоджен - 9 г 
Свежо ментово ухание 
с дискретно пикантни 
нотки, не само за боб и 

агнешко месо. 

Девесил - 10 г 
апетитен мирис на 

зеленчуци и целина. 
Незаменим за гъбена супа 

и риба.



Модерни и витални вариации с куркума.   
100% натурални!

Куркума с морков и 
джинджифил - 20 г 

Запленява със своя плодов 
аромат. Птичето месо, ризотото 
и супите получават екзотичен 

вкус с тази вариация на куркума. 
Миксът е чудесен за ястия с тофу 

и салатни дресинги, също така 
сладкиши.

Куркума с чили и 
кардамон - 20 г 

акцентира с приятен лютив 
вкус. Месото, зеленчуците и 
макаронени изделия стават 

пикантни и апетитни. Много 
подходящ микс за супи, яхнии, 

сосове и салатни дресинги.

Куркума с лимонова 
трева и зелен пипер - 20 г 

Придава свежа пиперлива 
нотка на риба, птиче месо и 

зеленчуци, както и на морски 
дарове, ястия с ориз и салатни 

дресинги. 

Букет от зелени билки и зеленчуци.

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, супи. Превъзходно! 

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.

Ново!

б е з  сол

▪ здравословно и модерно готвене         ▪ разнообразни идеи
▪ без добавени овкусители, консерванти и оцветители



100%
натурален вкус!

Грил - 30 г 
Избрани подправки в 

комбинация с кайенски 
пипер за огнени грил 

изкушения.

Печено пиле - 30 г 
За любимото печено 

пиле , с червен и черен 
пипер, чесън, розмарин 

и майорана.

Картофи Америка 
- 30 г 

американска рецепта  
с чесън, ким, индийско 

орехче и още... 

Марината  
за пиле - 40 г 

добавяте вода, олио, 
вино, портокалов сок 
и... се наслаждавате 

на крехко и ароматно 
пилешко месо.

Марината 
за пържоли - 40 г 

За свинско, телешко и 
говеждо месо. Превръща 

пържолите в истински 
шедьовър. 

Любими миксове! Eстествено без добавка на 
овкусители, консерванти, оцветители. 

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

сос за печени и пържени 
ребърца.

Кайма - 23 г 
С всичко необходимо  

за добрата кайма  
и място за вашето 

вдъхновение.

Риба - 26 г 
Много богат 

средиземноморски вкус 
за риба и морски дарове. 

Опитайте!

Агнешко - 30 г 
Хармоничен микс за 

агнешко месо с джоджен,  
признат и от най-

взискателните кулинари.

Свинско - 30 г 
австрийската традиция 
за първокласно свинско 

печено. Чудесно и за 
българския вкус.

Пържоли - 35 г 
За телешки стек и 

медальон. Превъзходен 
и за свински пържолки. 

Пикантен!



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 меденки - 31 г 
Майсторски микс от 
подправки с богат и 
интензивен аромат, 

подходящ за всякакви 
сладкиши, курабийки, 

меденки и коледни сладки. 

Микс за греяно вино 
- 37 г 

ароматна смес, която 
съдържа типичните 

съставки за овкусяване 
на греяно вино, чай, грог 
или пунш и се разтваря 

напълно.



ОГЪН И ЖАР.  
За майстори на домашния грил и барбекю.

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.      .

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.

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. 



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. 

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.

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.



Избрани билки и подправки в бурканчета.

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
• видимост на съдържанието
• практичност и удобство
• отваряш, поръсваш и затваряш с една ръка
• гаранция за най-високо качество на продукта

Видове: 
1. Черен пипер млян 50 г
2. Люто чили едро счукано 40 г
3. Къри 50 г
4. риган 14 г
5. джинджифил 38 г
6. Куркума 50 г
7. Чесън на гранули 70 г
8. Чесън на прах 45 г
9. Канела на прах 45 г



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.

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.

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.

100%натурална сол

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. 

От древни времена солта е символ на вечността и мъдростта.



За изисканост и превъзходен вкус. 

Запомнящи  се 
цветове

Идеално 
качество

Eдро или 
ситно



Неустоими вариации от мелнички.

Свежо, лютиво, сладко или солено....

Пипер меланж -  35 г 
Черен пипер -  36 г
Люто чили -  38 г
рустикана -  48 г 
гръцки билки - 40 г 
Чесън и билки -  37 г 
Хималайска сол розово злато - 88 г
Морска сол - 92 г

Ситно смилане:
Наклонете 

мелничката надолу 
и дръпнете капачето 

нагоре.

Едро смилане:
Наклонете 

мелничката надолу 
и дръпнете капачето 

надолу.
Билки

Чили

Сол

Подправки

Пипер



Моята подправка за кафе.
Прясно приготвеното кафе среща прясно смлени подправки.

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.

Солен карамел - 60 г 
 С магичното съчетание на  

сладко и солено придава  
изтънчен вкус на кафе  

и горещ шоколад.  
Идеалната комбинация за 

ценители.

Какаова целувка - 60 г 
С нежните какаови нотки, 

напомнящи шоколадови 
изкушения, мелничката  

е финалния акцент  
за топлата напитка.



Любимото кафе, приготвено по индивидуален вкус.

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. 



Презентация 
KOTANYI!

Как 
говорим на 

нашите клиенти
от рафта?



Рафтът с продукти KOTANYI

1. Най-красив и модерен
2. Най-добре структуриран 
3. Най-ясен и улесняващ
4. Най-привлекателен 
5. Най-вдъхновяващ

С внимание към всички наши клиенти, 
в помощ на техния избор. 



Austria
 1881

Hungary
 1881

Italy
 1994

Germany
 1998

Poland
 1993

Russia
2001

China
Korea

2013

Lithuania
2003

Latvia
2003

Estonia
2003

Czech 
Republic

1992
Slovakia

1996

Slovenia
1995
Croatia

1998

Bosnia-
Herzegovina

2002

Serbia
2002

Turkey
2009

Romania
1999

Bulgaria
2002

Ukraine
2002

МЕЖДУНАРОДЕН ПАРТНЬОР ОТ 1881 
Билки и подправки Kotanyi

Kotányi GmbH,  Johann Galler Straße 11,  A-2120 Wolkersdorf im Weinviertel,  T +43 (2245) 5300,  F +43 (2245) 5300-1159
info@kotanyi.com, www.kotanyi.com
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