


H               istorie bonbonů se datuje tisíce let zpátky. 
              Ještě dříve, než byla známá výroba cukru,    
     existovaly v antické Číně, v Řecku, v Říši římské 
i v jiných regionech sladkosti, zhotovené z medu, 
které se podobaly bonbonům. Obsahovaly mimo jiné 
potahované ovoce nebo květy. Okolo roku 600 n.l. 
objevili v Persii, jak lze získávat cukr ze šťávy  
cukrové třtiny. Okolo roku 700 n.l. se obchodovalo  
v Arábii s „Fanid Chsai“, bonbonovou hmotou  
z cukru a ovocné šťávy. 
 
Historické prameny uvádějí, že král Jindřich IV. 
(1553-1610) nabízel r. 1572 cukrovinky na své  
svatbě. Děti vykřikovaly: „Bon!“ (francouzsky:  
dobrý). Opakovaně pak: „Bon! Bon!“, čímž mělo 
vzniknout označení bonbon.



Potom Stephan Fuhsy, Icaro Marques 
a Mirko Blaurock vmíchávají barviva 
podle druhů do bonbonové hmoty. 
Zde se používají převážně jen přírodní 
barviva. Následně se přidává příchuť.

Ilona Kleemann a Anke Maser musí neustále  
pozorovat teplotu, neboť ta rozhoduje, jestli se  
později bonbon podaří. 

Základní hmota, která se skládá z cukru, 
glukózového sirupu a vody, se zahřívá na 
150 °C. 



Timo Gabelmann a Christian Heling táhnou bonbonovou 

hmotu. Táhnutím se zapracovávají do cukrové hmoty  

mikroskopicky malé vzduchové bubliny.  
Tím získává bonbon později krásný hedvábný lesk. Spojení různě zbarvených bonbonových hmot  

se ujímají Stefanie Anadon a Michael Wagner. 

Janet Wagner provádí kontrolu kvality.



Velký bonbon  
se zaroluje do podoby 
školního kornoutu
a natáhne se do délky. 
Tyčinky silné jako prst 
se rolují tak dlouho, 
až se ochladí  
a ztvrdnou. 
Daniel Grodl  
a Claus Bauer  
následně nastříhají 
bonbony.

Hotové bonbony  

váží a balí Sylvia Heling  

a Andreas Görner.



Chiara Hausser a Tobias 
Hohmann formují z tyči-
nek silných jako prst, které 
jsou ještě teplé, lízátka
a do hotových lízátek 
vtlačují dřevěné špejle.

Kimberly Hahl a Michael Hallmann ukazují 

naše XXL-lízátka. Tato byla vyrobena ručně

s velkou láskou k detailu.



Balení dárků převzaly Ilona Kleemann  
a Dana Kršiaková. Dříve, než dárky opustí dílničku skřítků, dopřává si naše pobočka 

v Norimberku malou pauzičku.



Přejeme všem krásné a pohodové 
vánoční svátky a úspěšný rok 2020.

Alexander Rose a Michael Rosanowski odesílají 

vánoční dárky našim zákazníkům a dodavatelům.



      Konec



Heidelberger Bonbon Manufaktur
Steingasse 4 
69117 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 6221 7352561 
Mail: hallo@heidelbonbon.de

Svařené víno-třešeň
Složení: cukr, glukózový sirup, kyselina citronová  
Příchuť: svařené víno-třešeň 
Barviva: karoteny, pravý karmín, karamel

Pomeranč-skořice
Složení: cukr, glukózový sirup, kyselina citronová 
Příchuť: pomerančový olej, skořice 
Barviva: karoteny, pravý karmín, karamel

Med-citron
Složení: cukr, glukózový sirup, kyselina citronová 
Příchuť: citronový olej, med 
Barvivo: karoten

Mandarinka
Složení: cukr, glukózový sirup, kyselina citronová 
Příchuť: mandarinkový olej 
Barvivo: karoten

Design & Produktion
heco gmbh 
Remchingen I Berlín I Bielefeld I Frankfurt 
Norimbek I Warszawa I Brno 
www.heco-nerez.cz

Svízel vonná
Složení: cukr, glukózový sirup, kyselina citronová 
Příchuť: svízel vonná 
Barviva: lutein, patentní modř V

Lízátko malina-smetana
Složení: cukr, glukózový sirup, 
kyselina citronová 
Příchuť: 
malina-smetana 
Barvivo:  
pravý karmín


