
Jõulukinkide
K A T A L O O G



LISABOONUS: Hüge aitab sul muuta väljavalitud kingi oma ettevõtte saadikuks jõuluajal!
MIDA SELLEKS TEHA: Vali kink kataloogist välja, lisa juurde soov alljärgnevast

nimekirjast ning meiepoolne pakkumine tagab sulle varajase jõulurahu!

• Hüge jõulukaartile personaalne ettevõttepoolne sõnum
• Paela värv oma ettevõtte logo värvides

• Lisa toode, kuhu on võimalik peale graveerida ettevõtte logo või sõnum kingisaajatele
• Vineerist järjehoidja

• Puidust linnusöögimaja
• Puidust tassialused  tk komplektis

• Tammepuidust lõikelaud
• Vineerist väljalõikega jõuluehe kuusele

• Pane ise kokku kink kõige enam sind kõnetavatest valmiskinkides
olevatest toodetest ning küsi erilist pakenduslahendust meilt!

Kingikataloogi maagiline vägi lõppeb .novembril!
Peale seda hakkavad imed sündima!

Lahendused kiireks jõuluajaks,
milleks saab valmistuda juba täna!

Valik Hüge valmiskinke koheseks edasikinkimiseks!



Väike tänu jõuluks!
Tellimisel miinimumkogus 5 kinki!

Kingituse sisu:
• Väekad Wösel i Shotid,  erinevat maitset, 
ingver-sidrun-mesi, astelpaju-apelsin-kurkum 
ja vaarikas-õun-ingver
• Nostalgilised kondenspiimapähklid  g
•Topsike vitamiinirikkaid suhkrustatud jõhvikaid  g
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga jõulukaart 
“Soovime sulle ILUSAT JÕULUAEGA ning kaunist
uut aastat!”
•Karbi avades annavad värvi ning lõhnanüanssi 
kaneelikoor ja kuivatatud apelsiniviilud

Kingituse sisu:
• Suhkruingli imelised valge glasuuriga 
südamekujulised küpsised  g
• Naturaalne Hüge taimetee,  erinevat maitset  g, 
Aromaatne ja soojendav ning Punane hõrk
• Purgike Eesti mahe MUHE MESI  g
• Meevurr
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga jõulukaart 
“Soovime sulle ILUSAT JÕULUAEGA ning kaunist
uut aastat!”
• Karbi avades annavad värvi ning lõhnanüanssi 
männioks/kadakaoks ja männikäbid

KINGITUS I     
Pruun kinkekarp

+ km

KINGITUS II     
Pruun kinkekarp

+ km



Kingituste pakendamine:
Kingitus on pakendatud naturaalset tooni kinkekarpi/
aknaga jõulupäraste kaunistustega kinkekarpi.
Karp on kaunistatud jõulupärase pabervutlari ning paelaga. 
Paela värvi on võimalik valida oma ettevõtte logo värve 
arvestades ning kaardi teisele küljele on soovi korral 
võimalik lisada ettevõttepoolne soov või sõnum.

Kingituse sisu:
• Purgike Paradiisi Mesila Metsamett  g
• Naturaalne Hüge taimetee,3 erinevat maitset  g, 
Aromaatne ja soojendav, Punane hõrk ning Eesti tee
• Kuldne teesõel
• Chocolala Nr.” ” šokolaad, Luksuslik Mehhiko bean 
to bar tume šokolaad mandariiniga
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga jõulukaart 
“Soovime sulle ILUSAT JÕULUAEGA ning kaunist uut aastat!”
• Karbi avades annavad värvi ning lõhnanüanssi 
männioks/kadakaoks ja kuivatatud apelsiniviilud

Kingituse sisu:
• Maitsete Majaka soolakaramellikaste + 
Granny Smith roheline õun (see on imeline kooslus, 
mis ühteaegu nii värskendav kui ka magus)
• Hüge poolt kujundatud jõulukleeps 
“Rahulikku jõuluaega!”
• Paela vahel hooajaline oksake

+ km

+ km

KINGITUS III     
Pruun jõulupäraste 
kaunistuste ning aknaga kinkekarp

KINGITUS IV     
Jõulupärase kaunistustega 
vertikaalne kinkekarp



Jõulutervitus koostööpartneritele!

Kingituse sisu:
• Jaanihanso jõulusiider, poolmagus, valmistatud 
traditsioonilisel šampanjameetodil  cl
• Jaanihanso vahuveinistopper
• Roheline taim(sukulent)
• Käsitöökommimeistri Mon Laureé jõuluteemalised 
imemaitsvad bonbon stiilis valmistatud
käsitöökommid, karp -le kommile
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga kaart 
“Rahulikku jõuluaega ja ilusaid hetki lähedaste seltsis,
aega iseendale ja hingerahu südamesse!”
• Karbi avamisel annavad lisaks jõuluhõngu kadakaoksad

Kingituse sisu:
• Puidust tassialused (soovi korral võimalik väljalõikena 
või graveerida oma ettevõtte logo/sõnum/märk)
• Wöseli Mustasõstra-Piparmündi Shrub  ml, 
suurepärane joogipõhi värskendava ja energiat
andva alkoholivaba või kraadiga kokteilide valmistamiseks 
ning imeline lisand tee sisse.
• Purgike Suhkruingli soolakaramellikastet  ml
• Hüge suhkrustatud jõhvikate ja mandariini “tuutu”  g
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga kaart 
“Rahulikku jõuluaega ja ilusaid hetki lähedaste seltsis,
• Karbi avades annavad värvi- ning lõhnanüanssi kuivatatud 
apelsiniviilud ja hooajaline väike taimekimbuke

KINGITUS I     
Must aknaga kinkekarp + km

KINGITUS II     
Pruun aknaga kinkekarp + km



Kingituste pakendamine:
Kingituse komponendid on pakendatud pruuni või musta 
aknaga kinkekarpi. Kaunistatud pabervutlari ning paelaga. 
Paela värvi on võimalik valida oma ettevõtte logo värve 
arvestades ning kaardi teisele küljele on soovi korral võimalik 
lisada ettevõttepoolne soov või sõnum.

Kingituse sisu:
• Väekas Wösel'i ingveri-mee-sidruni Shrub  ml 
(imeline joogipõhi tervist turgutava joogi valmistamiseks). 
Valmista soojendava tee või võta lahjendamata kujul shotina.
• Bekkeri Pagariäri imemaitsev jõulukeeks
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga kaart 
“Rahulikku jõuluaega ja ilusaid hetki lähedaste seltsis,
aega iseendale ja hingerahu südamesse!”
• Värvi- ja lõhnanüansi andmiseks on karbis 
sidrun ja kadakaoksake

Kingituse sisu:
• KIUS Resto Limoncello  ml
• Gourmet Club'i sidruniviilud suhkruglasuuris  g
• Chocolala Nr.  Madagaskar bean to bar 
piparkoogimaitseline piimašokolaad
• Suhkruingli imelised beseeküpsised
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga kaart 
“Rahulikku jõuluaega ja ilusaid hetki lähedaste seltsis,
aega iseendale ja hingerahu südamesse!”
• Värv-i ja lõhnanüansi andmiseks on karbis 
sidrun ja kadakaoksake

+ km

+ km

KINGITUS III     
Pruun aknaga kinkekarp

KINGITUS IV  
Must aknaga kohvritüüpi 
kinkekarp, tekstiilist sangaga



Maitseterännakud jõuluaega!

Kingituse sisu:
• Maku tammepuidust lõikelaud (soovi korral võimalik peale 
graveerida ettevõtte logo/sõnum/märk)
• Viinamärdi juustutalu juustud Pecorello ja Pecorello Nero
• Matsimoka UUDIS Salaamivorst
• Suhkruingli imeline jõulukeeks  g
• KIUS Resto hõõgvein  ml
• Hüge suhrustatud jõhvikate ja mandariini “tuutu”  g
• PÄTS Pagarite mõnusalt mahe “Kirju koer”  g
• Kodumaine MUHE MESI Kanarbikumesi  g
• Meevurr
• Käsitöökommimeistri Mon Laureé vaarika-pistaatsia šokolaad
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga kaart “Imederohket jõuluaega!”
• Karbi avades annavad värvi- ning lõhnanüanssi 
rosmariinioksad ja hooajaline väike taimekimbuke

Kingituse sisu:
• Junimperium Blended Dry Gin  ml /  ml
• Fever Tree Indian toonik (  tk)
•  stiilset kokteiliklaasi
•  pillirookõrt
• Sidrunid- mis on paigutatud kokteiliklaasidesse
• Kadakamarjad klaasampullis ja kuivatatud apelsiniviilud
• Blended Dry signature GIN&TOONIK kokteilivalmistamise õpetus
• Suhkruingli sidruniglasuuriga mandlipiparkoogid,  tk,  g
• Vineerist väljalõikega jõuluehe kuusele 
(soovi korral võimalik peale graveerida ettevõtte logo/lause/märk)
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga kaart “Imederohket jõuluaega!”

KINGITUS I     
Must aknaga kinkekarp + km

KINGITUS II     
Must aknaga kinkekarp 
(suure Gini'ga) 
või kinkekarp 
(väikese Gini'ga)

+ km või + km 



Kingituste pakendamine:
Kingitused on pakendatud stiilsesse musta või pruuni aknaga 
kinkekarpi. Karbid on kaunistatud pabervutlari ning paela ja 
Hüge poolt kujundatud kaartiga. Paela värvi on võimalik valida 
oma ettevõtte logo värve arvestades ning kaardi teisele küljele 
on soovi korral võimalik lisada ettevõttepoolne soov või sõnum.

Kingituse sisu:
• Puidust linnusöögimaja (majale on võimalik soovi korral 
peale graveerida ettevõtte logo/sõnum/märk) ja purgike 
Artisan Honey õiemett  g
• Suhkruingli piparkoogitainas  g
• Matsimoka täissuitsuvorst Andre farmi Grand Old juustuga
• Andre Farmi juust, Andre mini kera  g
• KIUS Resto Astelpajunaps  ml
• KIUS Resto purgike Kimchid  g
• KIUS Resto Trühvlimajonees  g
• Courmet Club'i õuna-Põltsamaa Kuldse juustumoos  g
• Courmet Club'i apelsiniviilud suhkruglasuuris  g
• Päts Pagari seemnemaius  g
• Chocolala Nr.” ” šokolaad- Luksuslik Mehhiko bean to 
bar tume šokolaad mandariiniga
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga kaart “Imederohket jõuluaega!”
• Karbi avades annavad värvi- ning lõhnanüanssi rosmariinioksadKingituse sisu:

• Andre Farmi juust, Andre Crafter s Juniper  g
• PÄTS Pagarite leivalaastud  g
• Maitsete Majaka soolakaramellikaste + Granny Smith roheline 
õun (see on imeline kooslus, mis ühteaegu nii värskendav 
kui ka magus)
• Karbike Bekkeri Pagariäri juustuküpsiseid fenkoliseemnetega  g
• Saaremaa MOMari kadakamarmelaad tumedas šokolaadis  g
• Suhkruingli õuna-ingverijook
• KIUS Resto pesto  g
• Kotike Hüge suhkrustatud jõhvikaid  g
• Hüge poolt kujundatud sõnumiga kaart “Imederohket jõuluaega!”
• Karbi avades annavad värvi- ning lõhnanüanssi 
                           männioksad ning kaneelipulgad

+ km

+ km

KINGITUS III     
Pruun aknaga kinkekarp

KINGITUS IV 
Pruun aknaga kinkekarp



Oleme kõik koos
jõuluks varakult valmis!

Kirjuta meile:

info@huge.ee

kersti@huge.ee


