
Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztés 
Frissen préselt natúr levek 

Bio aszalványok 



     Semmit nem adunk hozzá. 

Semmit nem veszünk el. 

Csak a gyümölcs. 



 
 
 
 
 

 Nem koncentrátum 

 100% gyümölcs 

 Hozzáadott cukor nélkül 

  Adalékanyagok nélkül 

 Tartósítószer nélkül 

 Víz hozzáadása nélkül 

  

 
 
 
 
 
 

Csak a gyümölcs 
 
 
 
 

 

 100% gyümölcs 

 Hozzáadott cukor nélkül 

  Adalékanyagok nélkül 

 Tartósítószer nélkül 

 Citromsav nélkül 

  

 
 
 
 
 
 



Frissen Préselt Leveink 



Frissen Préselt Leveink 

Bio Alma 
100% frissen préselt naturlé  

 
3-féle alma keveréke: 
• Jonathan 
• Florina  
• Red rome 

 



Bio Alma-Meggy 
100% Frissen Préselt naturlé 
 

 
 
 

Frissen Préselt Leveink 

• 70 % Alma 
• 30 % Meggy 

 
 

 
 
 



Bio Alma-Bodza 
100% Frissen Préselt naturlé 

 
 

Frissen Préselt Leveink 

• 70 % Alma 
• 30 % Fekete bodza 

 
 

 
 
 



Bio Alma-Piros Ribizli 
100% Frissen Préselt naturlé  

 
 
 

Frissen Préselt Leveink 

• 70 % Alma 
• 30 % Piros Ribizli 

 
 

 
 
 



Bio Alma-Fekete Ribizli 
100% Frissen Préselt naturlé  

 
 
 

Frissen Préselt Leveink 

• 70 % Alma 
• 30 % Fekete Ribizli 

 
 

 
 
 



Aszalt termékeink 



Aszalt termékeink 

Bio Aszalt Almaszirom 
 

 
Aszalt almaszirmunk a mikrohullámú 
technológiával szemben kíméletesen, 40 - 
60 fok közötti hőmérsékleten, kizárólag a víz 
elpárologtatásával, cukor és ízfokozók 
hozzáadása nélkül készül. Lágy puhaságának 
köszönhetően gyermekek is könnyedén 
fogyaszthatják. 



Bio Aszalt Fekete Ribizli 
 

 Aki szereti a ribizlit önmagában nagy 
rajongója lesz új különlegességünknek. Bio 
fekete ribizlink aszalt formában hosszan 
megőrzi vitaminforrásait és íz világát, így az 
év bármely szakaszában fogyasztható. Adjuk 
hozzá reggeli műzlihez, joghurthoz, vagy 
készítsük el tea formájában.  

Aszalt termékeink 



Bio Aszalt Meggy 
 

 

Prémium minőségű aszalt meggyünk 
kizárólag a víz elpárologtatásával, 
kíméletesen készül. Nem tartalmaz 
hozzáadott cukrot, vagy adalék anyagot. 
Illata és íze visszarepít minket a meggy 
érésének főszezonjába. Tegyük reggeli 
műzlinkbe, keverjük joghurtba, vagy 
süssünk vele süteményt. Önmagában 
fogyasztva is tökéletes. 

Aszalt termékeink 



 
IFS (International Food Standard) által tanúsított üzem 

 
 
 
 
 
 

Szigorúan ellenőrzött gyártás 



 Miért válasszuk a bio-t?  
- Az egész folyamat a Biokontroll Zrt. által ellenőrzött 
- Saját ültetvényről származó gyümölcs 
- Nem használunk permetszert, műtrágyát 
- Emberi kéz művelte földek 
- Nem mennyiség, hanem minőség központú 
- Magasabb vitamin és ásványi anyag tartalom 
- Gazdagabb íz és zamatanyag 
- Talaj élet visszaállítása 
- Talajvíz szennyezés megállítása 
- Gyermekkorunk ízeinek visszanyerése 
- Vegyszermentes – kisgyermekek által is fogyasztható 
- Folyamatosan növekvő kereslet 

 

 
 
 



A Fidel Kft.-ről 
A Fidel Kft. 2002-ben indította el működését 
tulajdonosunk, Fidel Judit,  több mint 750 éves 
szülőfalujából, a 250 lelkes Perőcsényből, mely 
Börzsöny-hegység és az Ipoly folyó ölelésében 
található. Judit elkötelezett természetszeretete 
meghatározó volt vállalkozásunk arculatának 
kialakításában: ökológiai gyümölcs termesztéssel, 
és gyümölcseink feldolgozásával foglalkozunk. 
Földjeinken nem használunk szintetikus 
műtrágyát, gyomirtó és rovarölő szereket, melyet 
a Biokontroll Hungária Zrt. szigorú ellenőrzése is 
igazol. A folyamatosan bővülő   földterületünkön   
termesztett  bio   alma, bodza, fekete-, és piros 
ribizli prémium minőségét   kollégáink   elhivatott- 
 sága és évtizedes tapasztalata garantálja. A gyümölcs termelésétől a betakarításon, 
tároláson, feldolgozáson, és értékesítésen át a teljes értékteremtési láncot 
felügyeljük. Munkánk igazi gyümölcsét számunkra elégedett  fogyasztóink   
jelentik.  
 
 



Miért vagyunk különlegesek? 
A biogazdálkodás tárgyi hasznán túl üzenetet is hordoz. Ősi és manapság újra 
felfedezett életérzést sugall: vissza a természethez. Arra törekszünk, hogy 
gazdálkodásunk a természettel teljes összhangban valósuljon meg. 
 

Termékeink:  
 
Természetes ivólevek: biztosítjuk vásárlóink számára, hogy a kiemelkedő minőségű 
saját bio termesztésű gyümölcseink ízét és zamatát préselt lé formájában is 
élvezhessék. Kevert leveinket a kiemelkedő ízek mellett a magas keverési arány: 70%-
30% is kiemeli a sorból. Préselés után leveinket légmentesen zárjuk, aminek 
köszönhetően a szavatossági idő 1 év. Felbontás után hűtve tárolva 3 hétig 
garantáltan fogyasztható. 
  
Aszalványok: előzeteses válogatás után gyümölcseinket hagyományos módon, 
alacsony hőmérsékleten (40 és 60 fok között), folyamatos felügyelet mellett aszaljuk 
2-3 napon át, így a gyümölcs beltartalmi értéke teljesen megmarad.  A folyamat során 
kizárólag a víz párolog el a gyümölcsből.  
 
  
 



• Biofach Nünberg (Németország) 
• Dabrovska (Lengyelország) 
• SIAL Paris (Franciaország) 
• Tangshan Expo (Kína) 

 
 

 

Kiállítások 



Köszönjük szépen a figyelmet! 


