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Új szendvicseivel belép 
a snackpiacra az Abonett
Négyféle új 
szendvics for-
galmazását 
kezdte meg 
a nyáron az 
Abonett Kft. Az extrudált ke-
nyerek piacát vezető abonyi 
társaság átcsomagolta a ter-
mékeit, és új ízesítésekkel is 
bővítette kínálatát – foglalta 
össze az újdonságaikat Sze-
beni Zoltán, aki testvérével, 
Ákossal együtt vezeti a csa-
ládi céget.

A fogyasztók jobb tájéko-
zódását segíti az Abonett új 
csomagolása. A letisztult és 
típus szerint egységes kül-
sőnek köszönhetően még 
könnyebben megtalálhatók 
a klasszikus, bio vagy glutén-
mentes extrudált kenyerek a 
boltok polcain. Az Abonett 
extrudált kenyerei nemcsak 
kívülről, hanem belülről is 
megújultak. Új ízekkel és su-
perfood magokkal bővült a 
választék. 2019-ben az Abo-
nett gluténmentes termék-
családja két taggal bővült 
(lenmaggal és zöldségekkel 
extrudált kenyér), a bio ter-
mékcsalád pedig három új 
ízben kapható. Összesen már 
14 Abonett-íz közül választ-
hatnak a vásárlók. 
Az Abonett nemcsak a ha-
gyományos termékkörét 
újította meg, hanem glu-
ténmentes szendvicsekkel 

is megjelent a 
piacon. A vá-
sárlók kényel-
me érdekében 
k ifej lesztett 

„on-the-go” terméket bárki, 
bárhová magával viheti, hi-
szen könnyedén elfér akár 
egy kézitáskában is. Az itt-
hon egyedülálló, extrudált 
kenyérből készült szendvi-
cseket négy ízben (két sós és 
két édes) lehet megvásárolni 
a cég webshopjában és már 
több kereskedelmi lánc üzle-
teiben is.

– A megújult választékunk 
nemcsak azoknak lehet von-
zó, akik kizárólag gluténmen-
tesen étkezhetnek, hanem 
mindenkinek, aki életmód-
váltást tervez, vagy csak tu-
datosabban szeretne étkezni. 
Az extrudált kenyereket lel-
kiismeret-furdalás nélkül fo-
gyaszthatja bárki, hiszen egy 
szeletben csupán 18 kalória 
van, és a szendvicsekben is 
kevesebb mint 130 – mondja 
Szebeni Zoltán.

Az ügyvezető igazgató sze-
rint az Abonett, amit csak 
lehet, környékbeli terme-
lőktől vásárol, akikkel évti-
zedes kapcsolata van. Ezért 
is tartotta fontosnak a cég, 
hogy az extrudált kenyerein 
és szendvicsein ott legyen az 
ezt igazoló Magyar Termék 
védjegyek valamelyike. //

Abonett enters the snack market with new 
sandwiches
This summer Abonett Kft. put four new 
sandwich products on the market. The 
Abony-based family enterprise, which 
specialises in extruded crackerbreads, 
also gave products a new packaging 
design and added new flavours to the 
crackerbread product portfolio – in-
formed Zoltán Szebeni, who leads the 
company together with his brother 
Ákos. In 2019 two new gluten-free 
crackerbreads (linseed and vegetables) 
and three new organic variants came 

out – shoppers can already choose from 
14 Abonett flavours. 
The company also rolled out gluten-free, 
‘on-the-go’ crackerbread sandwiches, 
two salty and two sweet sandwiches 
can be bought in the company’s online 
shop and in the stores of selected retail 
chains. Zoltán Szebeni revealed that they 
only work with local suppliers if possible, 
so it is very important for Abonett to 
display a Hungarian Product logo on the 
crackerbreads and sandwiches. //


