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Köszöntő
Fiatal koromban ragadtam először horgászbotot, a horgászat „iskoláját” lépésről-lépésre végigjártam. Közel har-
minc éve szenvedélyem ez a sport, ami mára az életem is egyben. Tanulmányaim befejezése után egy horgászbolt-
ban voltam meghatározó pozícióban tíz éven keresztül, eközben nemzetközi pontyfogó versenyeken szerepeltem 
kiemelkedő eredményekkel, majd később létrehoztam a saját üzletemet is. A csalik készítésével és fejlesztésével 
már akkor elkezdtem foglalkozni, amikor Magyarországon a bojlis nagyponty horgászat még gyerekcipőben járt. A 
piac folyamatos követése mellett készítettem saját magamnak a különböző csalikat és etetőanyagokat, amelyek-
kel kiváló eredményeket értem el mind a versenyeken, mind a privát horgásztúráimon is. Horgászboltos és 20 éves 
gyártási tapasztalatimnak köszönhetően számos termék fordult meg a kezeim között, ennek köszönhetően egy 
pontos képet tudtam alkotni arról, hogy mi kell igazán egy minőségi termék előállításához. A viszonteladók szá-
mára fenntartható, folyamatos eladást biztosítson egy állandó és növelhető forgókészlet mellett. Fontos, hogy 
a Horgásztársakban is bizalmat ébresszen a boltok polcain és a vízparton egyaránt. Napjainkban a horgászpiac 
igen telített és teljes a szkeptikusság az újjal kapcsolatban. Fő célunk az, hogy a partnereink olyan termékeket 
tehessenek ki üzleteikben, amelyek küllemüknek, minőségüknek és a legfontosabb, hogy fogási eredményeiknek 
köszönhetően a kétkedés lehetőségét teljes mértékben kizárják. Az előállításban és marketingben jómagam és 
csapatom fi atalos lendülettel és nagy odafi gyeléssel dolgozik az innovatív szemlélet mellett, a Bait Bait Team-et 
alakító horgászaim és a vásárlók pedig a rekordfogásaikkal bizonyítják, hogy a termékek kimagasló szintet képvi-
selnek és stabil piaci pozíciót töltenek be. Bízom benne, hogy a fenti sorok felkeltették érdeklődését, valamint a 
katalógusunk megtekintése után egy hosszú távú, kölcsönös együttműködésnek nézünk elébe.

                          Varga Péter             
Tulajdonos, ügyvezető igazgató

                          Bait Bait Kft.
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Sózott bojlik
Ezek a bojlik nem tartalmaznak tartósítószert, a csomagolás előtt több fázisú sózáson mennek át. A vég-
leges formájuk elérése előtt étvágyfokozóval kerülnek bevonásra, ennek köszönhetően fellazul a külső 
réteg és a vízbe kerülés után azonnal dolgozni kezd. 
Összesen hat féle ízben található meg kínálatunkban, amely különböző fantázianeveket takar, 21 és 24 
mm-es méretben 1 és 1,5 kg-os vödrös kiszerelésben.  

- Álmok Tengere (máj-rák, kétféle májpor és májkivonat, színtiszta rákkivonat, magas fehérjetartalom)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres 10 % Haits Robin red tartalommal) 
- Hívó Szó (kagyló-alga, több féle kagyló kivonattal)
- Mentor (polip-tintahal, különböző tintahalkivonatok és lisztek)
- Rodin A Gondolkodó (banán-krill, májas háttérrel, 
 különböző hatásmechanizmusú alapanyagok) 
- Tüzes Barack (chili-barack, különleges növényi 
 fehérjék, őrölt tigrismogyoró és pörköltmogyoró)
-  Lelkész (májas fűszeres alapon, egy kicsi keksz, és vajsav 
 beütés)
- Lázadó (tiszta eper, robin red, májpor, nectarblend és 
 különböző fehérjekoncentrátumok)
- Lopakodó (fűszerességét az eredeti robin red adja, ami a 
 tonhal és a sonka húsos beütésével párosul, amely egy 
 klasszikus ananász aromával van keverve)





Tartósított Bojlik
Ezek a bojlik nagyon különleges módszerrel vannak tartósítva annak érdekében, hogy kézbevételkor ne 
érezzük a különbséget a frissen készítetthez képest. Az egyedi eljárásának köszönhetően a bojlinak nin-
csen kellemetlen keserű utóíze. A fogásokon is észrevehető, hogy a Bait Bait bojlik tartósítása nem a PH 
érték lenyomásával történik. Egy különleges élelmiszeripari tartósítót ötvöztünk a mi egyedi eljárásunk-
kal. Sajnos mi nem tudunk 3 év szavatossági időt garantáni, maximum csak egy vegyi csapás alkalma-
zásával, ami a bojli fogósságán is érezhető lenne. Bízunk azonban abban, hogy nincs is szükség több év 
szavatosságra, hiszen a csalik nagyon hamar elfogynak használat közben. 
Összesen hat féle ízben található meg kínálatunkban, amely különböző fantázianeveket takar, 21 és 24 
mm-es méretben 1 kg-os kiszerelésben.  
- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
-  Lelkész (májas fűszeres alapon, egy kicsi keksz, és 
 vajsav beütés)
- Lázadó (tiszta eper, robin red, májpor, nectarblend 
 és különböző fehérjekoncentrátumok)
- Lopakodó (fűszerességét az eredeti robin red adja, 
 ami a tonhal és a sonka húsos beütésével párosul, 
 amely egy klasszikus ananász aromával van keverve)





Balanszírozott Horogcsalik
A balanszírozott csalik lényegesen könnyebbek a süllyedő bojliknál, ezért egy kisebb rászívás hatására is 
könnyedén beugranak a területen táplálkozó ponty szájába! Ezek a különleges horogcsalik plusz étvágy-
fokozókat kaptak, illetve vízoldékonyságukat megnöveltük, ennek köszönhetően még aktívabb a csalo-
gatóhatásuk. 
Kiszerelésüket tekintve 150 grammosak, 16, 19, 24 és 30 mm-es méretben érhetőek el.  

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga) 
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lelkész (keksz-vajsav)
- Lopakodó (ananász-tonhal)
- Lázadó (tiszta eper)





Dippelt csalizó bojlik
A korábbi sikerekre és érdeklődésekre alapozva kibővítettük a palettánkat a dippelt csalizó bojlikkal. A 
gyors pecákra és versenyekre elsőosztályú választás, nagyon intenzívek, továbbá hihetetlen gyorsaság-
gal állnak munkába a víz alatt. Anyagszerkezetüket tekintve könnyítettek, de nem olyan mértékben, mint 
a balanszírozott horogcsalik. Ezeken felül a már jól ismert liquid amino került még rá a csalikra, amelynek 
köszönhetően magas, egyben természetes cukortartalom és egy speciális aminosav keverék teszi ellen-
állhatatlanabbá a bojlikat. Annak érdekében, hogy még tovább fokozzuk a pontyokra kifejtett hatását, 
extra betain és további étvágyfokozók bolondítják meg ezt a tökéletes fegyvert.

- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Álmok Tengere (máj-rák)
- Hívó Szó (kagyló-alga) 
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lázadó (tiszta eper)
- Lelkész (keksz-vajsav)
- Mentor (tintahal-polip)
- Lopakodó (ananász-tonhal)





Fluo Pop Up bojlik
A Bait Bait Fluo Pop-Up bojlijaink nagyon élénk színekkel, erőteljes aromával, valamint hosszantartó lebe-
gő képességgel rendelkeznek. Anyagukban extra mennyiségű étvágyfokozókat és aminókat tartalmaz-
nak. A csalik csomagolás előtt is átesnek egy étvágyfokozó fürdőn, hogy minél aktívabban és frissebben 
várják, hogy bevessék Őket. Anyagösszetételük egyedülálló a magyar piacon, nagyon egyedi alapanyagok 
alkotják. Ezeket a csalikat volt a legnehezebb megalkotni, mivel itt is arra törekedtünk, hogy egy kima-
gasló minőségű termék kerüljön a horgászok kezébe. A fejlesztések alatt rengeteg keverési arányt kipró-
báltunk, de itt is a tökéletességre törekedtünk, így sikerült ezeket a csalikat megalkotnunk. Ezen Pop Up-
okat enyhén gumis állag, és szinte szétnyomhatatlan szerkezet jellemzi és az utólagos plussz dippelés is 
biztosított.
Kiszerelésüket tekintve 30 és 50 grammosak, 
a bojlik átmérője pedig 12 és 16 mm.

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Lopakodó (tonhal-ananász)
- Lelkész (keksz-vajvas)
- Lázadó (eper)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)





Mini Pop Up bojlik
A Bait Bait mini Pop upok speciálisan csalitüskére lettek kifejlesztve, de egy vékony fűzőtű segítségével a 
hajszálra való felhelyezése sem jelent problémát. A csalik megfelelően ki vannak keményítve annak érde-
kében, hogy dobáskor, vagy a kisebb halak hatására ne essenek le. Különlegességük, hogy a csomagolás 
előtt egy különleges étvágyfokozó triót adagoltunk, hozzá, amit az előállítás során az anyagába is bele-
kevertünk. Kiszerelésüket tekintve 20 grammosak, 8 és 10 mm-es méretben kerülnek forgalomba.

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lázadó (tiszta eper)





Fluo Wafters bojlik
A Bait Bait Wafters csalik egy nagyon hosszú kísérletezés végeredményei, lényegük, hogy minimális le-
begőképességgel rendelkeznek. A hajszálra felfűzve a horgot nem emeli el a fenékről, csak súlytalanul 
fekszik vagy enyhén lebeg. Különlegessége továbbá, hogy összegyúráskor nagy mennyiségű étvágyfo-
kozót és a csomagolás előtt egy kevert amino és betain fürdőt vesznek. 11 mm-es méretben kerülnek le-
gyártásra, 20 grammos kiszerelésben.

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lázadó (tiszta eper)





Fluo Method Dumbel – Wafter
A Fluo Method Dumbel wafter csalik különleges összetételű pontymágnesek. Állaguknak köszönhetően 
mind a hajszálon, mind a csalitüskén még az erőteljes dobások esetén is tökéletesen tartanak. A csoma-
golás előtt ezeket a csalikat is étvágyfokozóban fürdettük meg, ezért a fogósságuk megkérdőjelezhe-
tetlen. A felhajtóerejük minimális, és ennek köszönhetően egy 10-14-es horog súlya is elég ahhoz, hogy 
a fenék felett csak a hajszálon lebegjenek. Kimondottan a method és feeder módszer szerelmeseinek 
ajánljuk ezeket a prémium kategóriás csalikat. Kézhezvétel után szembesülhetünk vele, hogy nem egy 
futószalagon gyártott tömegcikkről van szó. Palettánkon 6x8 és 7x10 mm-es méretben és 20 grammos 
kiszerelésben találhatóak meg. 

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lázadó (tiszta eper)
- Lopakodó (tonhal-ananász)





Varázsfüst
Egyre népszerűbb a vizuális ingerekkel rendelkező termékek alkalmazása. Köztudott, hogy a hal egy kí-
váncsi állat, bármilyen külső ingert érzékel maga körül, azonnal érdeklődőbbé válik. A Varázsfüst egy igen 
látványos hatást kelt a víz alatt, ami azonnal táplálkozásra ösztönzi a célhalainkat. Nem szerettük volna 
itt sem alacsonyra tenni a mércét, ezért törekedtünk a tökéletességre. A liquidben rengeteg étvágyfoko-
zó kapott helyett, és emellett egy liftező eff ektussal is rendelkezik, aminek köszönhetően vertikálisan, és 
horizontálisan is kifejti a hatását. A palettánkon megtalálható kilenc féle íz mindegyikéből kapható piros 
és zöld színben is. Felhasználása igen széleskörű, legyen szó bojlis, vagy feederes technikáról. A csalira 
és az etetőanyagra is rányomhatjuk, emellett a napjainkban elterjedt PVA Bag-es módszer elengedhe-
tetlen kelléke. 

- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Álmok Tengere (máj-rák)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lázadó (tiszta eper)
- Lelkész (keksz-vajsav)
- Mentor (tintahal-polip)
- Lopakodó (tonhal-ananász)





Amino+Betain locsolók
A liquid amino+betain locsolók tiszta, természetes aminokat és cukrokat tartalmazó folyadékok, amelye-
ket nagy mennyiségű betainnal bolondítottuk meg. Ezek a termékek PVA barátok, nyugodtan alkalmaz-
ható stick mixek külső ízesítésére is.
250 ml-es kiszerelésben kínáljuk. 

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Lelkész (keksz-vajvas)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lázadó (tiszta eper)

- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)





CSL+Liver étvágyfokozó
A Bait Bait CSL+ Liver locsolók nagyon magas beltartalmi értékkel rendelkeznek. A bojlik, magvak és pel-
letek utólagos ízfokozására alkalmasak. A CSL+ Liver párosítása egy olyan egyedi kombináció, amely bár-
mely évszakban sikerrel alkalmazható, etetőanyagokhoz és method mixekhez egyaránt. 
250 ml-es kiszerelésben kínáljuk. 

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lázadó (tiszta eper)





Method mix
Ez a termékcsalád az egyik legsikeresebb módszerre, az úgynevezett method technikára alapul. Az ete-
tőanyagokban rengeteg olyan anyag található, amit a bojli készítés során is felhasználunk. Az említett 
mixek megszületését egy több éves munkafolyamat előzte meg, elsősorban a method csalik mellé kínál-
juk ezeket az etetőanyagokat.  
Kiszerelésüket tekintve 1 kg-osak. 

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lázadó (tiszta eper)





Groundbait Mix
A Groundbait mixek nem az egyszerű etetőanyag kategóriába sorolhatók. Ezek a fantasztikus termékek 
a Balatonon születtek meg, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak ezen a csodás vízen használ-
hatóak. A mixekben is megtalálhatóak olyan anyagok és étvágyfokozók, amiket a bojlik előállítása során 
is felhasználunk. Állagát tekintve durvább szemcsézetű, jó tapadás jellemző rá, szemes takarmányt és a 
pelleteket is gond nélkül felveszik. 
1 kg-os kiszerelésben kínáljuk. 

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)
- Lázadó (tiszta eper)





Paszták
Pasztáink sajátossága, hogy nincs előre bekeverve. A csomag tartalma egy 0,5 kg-os por és 
egy fl akon, a benne található aktivátorral. Az üvegen található egy jel, ameddig fel kell tölte-
ni vízzel, majd jól összerázni. Az így kapott folyadék elegendő lesz a csomagban található por meny-
nyiségéhez, mindig csak annyit kell bekeverni a felhasználónak, amennyire éppen szüksé-
ge van. A paszta felhasználása nagyon széleskörű, gyúrható ólomra, etetőkosárba, és a csalik 
is bevonhatóak vele. Finomszerelékes horgászok is tudják alkalmazni pasztás felkínáláshoz. 
A bojlira rágyúrva, a vízzel való találkozás után szerkezetének köszönhetően egy kikönnyített csalizást 
tesz lehetővé. A kész paszta mennyisége 0,75 kg.

- Álmok Tengere (máj-rák)
- Ébredő Erő (erősen fűszeres, fokhagymás)
- Hívó Szó (kagyló-alga)
- Mentor (tintahal-polip)
- Rodin (A Gondolkodó) (banán-krill)
- Tüzes Barack (sárgabarack-chili)





Területi képviselőink

               Nyugat Magyarország: 
                Egyed Tamás 
                E-mail: egyed.tamasbaitbait@gmail.com
                Tel: 06 20 321 04 21

        Csiszár Roland
        E-mail: csiszarrolandbaitbait@gmail.com
        Tel: 06 70 224 61 21
                
               Kelet Magyarország:
                Sós Norbert
                E-mail: csaliker@gmail.com
                Tel: 06 30 641 92 51

További kérdések esetén keressen bennünket bátran központi telefonszámunkon.
Bait Bait Kft. 

Tel:  06 70 945 32 27




