SORTE JABOLK
Jonagold – sladko, blago kiselkastega
okusa, odlikuje ga sočnost in elegantna
aromatičnost.
Elstar – izjemno plemenitega, tipičnega
sladko-kislega okusa z bogato aromo.
Meso je prijetno zrnate teksture, sočno in
hrustljavo ter srednje čvrsto.
Braeburn – zelo okusno jabolko
kiselkastega okusa, čvrstega in sočnega
mesa - osveži in odžeja, še prav posebno v
zgodnjem zimskem času, pa vse do
začetka pomladi.
Gala – jabolko za »sodobnega
potrošnika«. Prepriča nas s hrustljavim in
osvežujoče sočnim mesom, sladkim
okusom in nežno aromo.
Idared – s svojo prikupno rdečo barvo,
belim, drobno zrnatim mesom ter prijetno
sočnostjo in kislino je na slovenskem
tržišču priljubljena in najbolj zastopana
sorta.

ZAKAJ SVEŽE JABOLKO VSAK DAN?
1.) Jabolka so naravni vir prehranske vlaknine.
2.) Vsebujejo številne naravne snovi kot so pektin,
mikroelementi, vitamini in rastlinski fenoli.
3.) Vsebujejo naravno prisotne sladkorje, zato so odličen
priboljšek.
4.) Pridelava jabolk v Sloveniji se izvaja po strogih
kontrolnih inštitucij.
5.) Pridelovalne razmere v Sloveniji omogočajo
pridelavo jabolk vrhunske kakovosti, ki so obrana v
optimalnem času zrelosti.
6.) Kratke transportne poti ne obremenjujejo okolja.
Sledite nam na

www.lokalna-kakovost.si

Granny smith – značilno poudarjen
kiselkast okus, sočno, sveže ter hrustljavo
ob ugrizu. Svoje najbolj zveste kupce ima
med mlajšimi potrošniki.

Topaz – je sinonim za ekološko
pridelana jabolka. Ima odlični sladko-kisli
okus in prijetno aromo. Ne prav čvrsto
jabolko, a prav zato ima med starejšimi
potrošniki prav posebno mesto.
Pinova in Evelina – zelo podobnega
okusa, obe sta hrustljavo sočni, slajšega
okusa z blago kislino in značilno prijetno
aromo.
Fuji in Fuji Kiku – najbolj poznani po
svoji sočnosti in sladkem okusu.
Hrustljavo in čvrsto meso je prijetno
aromatično.
Zlati delišes – odlikuje ga skladni sladki
hrustljavo z lepo topnim mesom in je všeč
številnim potrošnikom pri nas in po vsem
svetu.
Več o ostalih sortah na www.lokalna-kakovost.si
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