Zöldség
termékajánlat
a kereskedelem
számára

Kiadványunkat azért hoztuk létre, hogy a kereskedelemmel foglalkozó szakembereknek megmutassuk
a szortimentük innovatív, Magyarországon már termesztésben lévő zöldségeit.
A Syngenta Vegetable Seeds, mint az egyik legnagyobb zöldségvetőmag nemesítő cég a Világon,
számos fajtát ajánl a termelők számára, amelyek a minőségükkel, könnyű manipulálhatóságukkal,
hasznos tápanyag, nyomelem és vitamin tartalmukkal tökéletes és szuper élelmiszerek!

Nem csak finomak,
egészségesek
és színesek is:
• Paradicsomok közül a YOOM™, amely 2020-ban megnyerte a Fruit Logistica
Innovációs Nagydíját és ezen a díjon kívül, számos más elismerést is megszerzett.
Színe és íze is különleges, az ásványianyag és vitamin tartalma pedig egyedülálló.
• Színes karfiolok, amelyek elérhetőek narancs, lila és zöld színben, élettanilag
számos hasznos anyagot tartalmaznak és megjelenésükkel is egyedivé teszik az
ételeinket.
• Rubin görögdinnye, amely a legismertebb és legkeresettebb a magyar piacon.
Sötét tónusú, csíkos héja és mélyvörös húsa a tökéletes görögdinnyét testesíti meg.

Az együtt gondolkozás
és a további termékek megismeréséhez,
kérem keressen bennünket!
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YOOM™
Termékjellemzők:
A YOOM™ gömbölyű, 30-35 grammos termésmérettel, egyedi lila színnel
és umami ízzel rendelkezik. Igazi premium termék.
Csomagolási lehetőség:
Tálcás, dobozolt, fürtös és bogyózott áru. Forgalmazása egyedi csomagoláshoz kötött.
Elérhetőség:
Megfelelő technológia mellett, egész éves ellátásra alkalmas.

Baby szilva (datolya cherry) paradicsom
Fajták:
Sweetelle, Angelle, Bamano
Termékjellemzők:
A baby szilvák enyhén nyújtott, 10-13 grammos termésméretű paradicsomok. Magyarországon a piros
és a narancs színű változat érhető el nagy mennyiségben, de nagyon széles színskála létezik ebből a típusból.
Rendkívül édes ízzel rendelkeznek. Kiváló alapanyag az egészséges édesség termékekhez!
Csomagolási lehetőség:
Tálcás, dobozolt, bogyózott áru. Mixek tökéletes alapanyaga. Brand alkalmazása.
Elérhetőség:
Megfelelő technológia mellett, egész éves ellátásra alkalmas.

Depona
Termékjellemzők:
Gömbölyű, 35-40 grammos, piros színű koktél paradicsom.
Finom ízzel és szép megjelenéssel rendelkeznek a fürtjei.
Csomagolási lehetőség:
Tálcás, dobozolt, fürtös áru.
Elérhetőség:
Megfelelő technológia mellett, egész éves ellátásra alkalmas.

Andromeda
Termékjellemzők:
Hagyományos, tökéletes minőségű karfiolrózsa. A termék előnye, hogy a rózsa a fehér
színét jóval a betakarítás után, akár egy hétig is megtartja. A rózsa nem barnul vagy sárgul!
Csomagolási lehetőség:
Egyedi, brandelt áru.
Elérhetőség:
Augusztus-október. (A Destinica brandbe tartozó fajták fejlesztése folyamatos,
így hamarosan a teljes szezonban elérhetőek lesznek ezek a termékek.)

Toreador
Termékjellemzők:
Kiváló minőségű, pultos fejes káposzta, amely 1,8-3 kg-os termésmérettel rendelkezik.
Magas ellenállósággal rendelkezik a legnagyobb problémát jelentő betegséggel és kártevővel szemben,
így kevesebb növényvédőszerrel vagy annak használata nélkül védhető meg a termék, amely alacsony
vagy növényvédőszer maradék mentességet jelent!
Csomagolási lehetőség:
Egyedi, brandelt áru.
Elérhetőség:
Június-október.

Színes karfiolok
Termékjellemzők:
A hagyományos karfiol rózsa, vidám színekben. Narancs, lila és zöld változatok,
egyedi és magas élettanilag hasznos anyagokat tartalmaznak nagy mennyiségben!
Csomagolási lehetőség:
Egyedi, brandelt áru. Mixek.
Elérhetőség:
Július-október.

Super Team

Mirto
Termékjellemzők:
Magas minőségű, kerek, magvas görögdinnye. Külső héjszíne frissességet sugárzó, sötét
csíkozású. Húsa mélypiros, ropogós. Hosszú pulton tarthatósággal rendelkezik.
Termése 10 kg alatti, amely tökéletesen beleillik az áruházlánci, export értékesítés igényeibe.
Csomagolási lehetőség:
Doboz, konténer.
Elérhetőség:
Június-szeptember.

Fekete héjú, magszegény görögdinnye
Fajták:
Bahama, Morena
Termékjellemzők:
Export és áruházlánci értékesítésnek megfelelő, fekete héjú, magszegény görögdinnye.
Fajták minősége azonos, a Bahama 4-6 kg, a Morena 5-8 kg-os mérettel rendelkezik.
Csomagolási lehetőség:
Doboz, konténer.
Elérhetőség:
Július-szeptember.

Rubin
Termékjellemzők:
Egyedi megjelenése miatt kiemelt figyelmet érdemlő termék. Hosszúkás alakjával,
a klasszikus görögdinnye igényt testesiti meg. Kiváló minősége miatt, széles ismertségnek
örvend. Magyarország legismertebb és legnépszerűbb fajtája. Sötét csíkozású héja és
mélypiros húsa a tökéletes görögdinnye élményt nyújtja. Mérete 8-12 kg-os kategóriában van.
Csomagolási lehetőség:
Brandelt termék, konténer.
Elérhetőség:
Június-szeptember.

Ice Pop
Termékjellemzők:
Megbízhatóan előállítható jégsaláta.
Minőségével és kiszámíthatóságával kiemelkedik a szegmenséből.
Csomagolási lehetőség:
Flow-pack, mixek.
Elérhetőség:
Június-szeptember.

Fejes saláta
Fajták:
Karmian, Sappian
Termékjellemzők:
Kiemelkedő rezisztenciacsomaggal rendelkező termékek, ennek következtében a növényvédelmi kezelések
száma csökkenthető, esetenként elhagyható, amely magasabb szintű élelmiszer-biztonságot tesz lehetővé.
Csomagolási lehetőség:
Flow-pack, mixek.
Elérhetőség:
Május-szeptember.

Színes saláták, különlegességek
Termékjellemzők:
A tudatos nyitott vásárlók által kedvelt és keresett termékek (frizé, római saláta).
Fontos színfoltjai lehetnek a pultoknak, mely szegmens aránya növekedést mutat.
Csomagolási lehetőség:
Flow-pack, mixek.
Elérhetőség:
Május-szeptember.
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