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Tisztelt Partnerünk!

Társaságunk egy családi gazdaság, ahol min-
denkinek megvan a feladata. Mezőgazdasági 
termékek előállításával, további feldolgozá-
sával és csomagolásával foglalkozunk. A saját 
popcorn termelésen kívül még néhány gazdá-
nak az integrációját végezzük. Minden évben 
növekvő nagyságrendben folyamatosan tud-
juk kiszolgálni vevőinket. Töretlen megújulási 
képességünk a biztosíték, hogy minden vá-
sárlónk hosszú távon megtalálja a megfelelő 
alapanyagot.

Oravecz Gergely– Ügyvezető Igazgató

A CORN-ORA HUNGARY Kft. 
ajánlata: A 46. északi szé-
lességi fok, ahol a termelő 
területeink fekszenek, Ma-
gyarországon kifejezetten 
az úgynevezett „kukorica 
övezethez” tartozik.

Medgyesegyháza fekvése 
mind termesztés, mind 
pedig feldolgozás szem-
pontjából kitűnő, hiszen 
remek minőségű földekkel 
rendelkezik. Nagyapám 
már a két világháború 
között termelt kukoricát, és 
már akkoriban foglalkozott 
hagyma és répa mag ter-
mesztésével is.

Tisztelt Olvasó!

A legújabb élelmiszeripari ku-
tatások alapvetően megvál-
toztatták a popcorn kukorica 
étrendi hatásaival kapcsola-
tos tudományos nézeteket. 
Rosttartalmának, viszonylag 
magas vitamintartalmának 
és az anyagcserére gyakorolt 
pozitív hatásainak köszön-
hetően a pattogtatott ku-
korica modern alternatívája 
lehet az egészségre ártalmas 

burgonya chipseknek. Az étolajtól és a sótól mentes popcorn fogyasztása napi rend-
szerességgel kimondottan ajánlott dietetikai szempontból. A CORN-ORA HUNGARY 
Kft.-nél kifejezetten figyelünk a kiváló kukorica alapanyag előállítására. A termesztés 
során a legmodernebb 21. századi precíziós növényvédelmi és termesztési eljárásokat 
alkalmazzuk a digitalizáció korának legfőbb kihívásának, a teljes nyomon követhető-
ség figyelembe vételével. Folyamatos innovációs tevékenységünknek köszönhetően 
a tőlünk származó popcorn alapanyag vonatkozásában biztos lehet a fogyasztó, hogy 
minden szempontból kifogástalan minőségű élelmiszert kapott. Fejlesztési tevékeny-
ségünk következő állomása a saját funkcionális, egészség megőrzésére kiválóan al-
kalmas termékcsalád fejlesztése lesz. Bármilyen kérdése felmerül készséggel állunk 
rendelkezésére. Jelszavunk: tudás–tapasztalat–tradíció 

Prof. Dr. Turcsán Zsolt – Kutatási igazgató



A különleges GMO mentes 
(Garantáltan genetikailag 
nem módosított vetőmag) 

amerikai hibrid popcorn 
garantálja a minőséget 

és a magas pattogási 
indexet más termé-

kekkel szemben.

A növényvédelmi 
eljárásunknak köszön-

hetően, termékünk toxin 
mentes. A Heid Delta tisztí-

tósorunk 99%-os tisztaságú 
terméket biztosít vásárlóink 

számára.

A minőségbiztosítási 
rendszer és nyomon kö-
vetés a vetőmag előállítástól 
egészen a termékeink csomago-
lásáig, garantálja a tökéletes minő-
séget, a tökéletes terméket.

Immáron 25 éves termelési 
és csomagolási tudásunkkal, 
tapasztalatunkkal, kiváló 
minőségű termékünket a 10 
kg-os és 22,68 kg-os papír-
zsákon keresztül az 1 tonnás 
big-bag-ig, bármilyen kisze-
relésben tudjuk szállítani.



A saját gépeinkkel betaka-
rított termést a legkorsze-
rűbb irányítás technikájú 
tárolókban raktározzuk, 
szárítjuk és tisztítjuk. A 

megrendelő igényeinek 
megfelelően pedig kü-

lönböző csomagolá-
sokba kiszereljük.

A legmagasabb HACCP minősítéssel 
rendelkezünk.   

Lehetőség van a hagyományos pillangó és 
gömb alakú pattogású kukorica szárítására.

GPS koordináták:
46.503903, 21.014253
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