
Semmit nem adunk hozzá.
Semmit nem veszünk el. 

Csak a gyümölcs. 

Mivel foglalkozik a Fidel Kft.?

Tulajdonosaink elkötelezett természetszeretete meghatározó 
vállalkozásunk arculatának kialakításában: ökológiai zöldség- és
gyümölcstermesztéssel, ezen termékek feldolgozásával valamint
bérgyártással foglalkozunk. A zöldség- és gyümölcstermesztés
során nem használunk szintetikus műtrágyát, gyomirtó és rovarölő
szereket, a feldolgozás során pedig szigorúan ragaszkodunk
az élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszereink-
hez (IFS, HACCP).

A jelenleg több mint 60 ha földterületen termesztett bio alma,
bodza, fekete-, és piros ribizli prémium minőségét kollégáink elhiva-
tottsága és évtizedes tapasztalata garantálja.

Hol működünk?

Ültetvényeink Perőcsény (www.perocseny.hu) szomszédságában, 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park (www.dinpi.hu) közelében találhatóak. 
Feldolgozó üzemünk a legújabb technológiai fejlesztésekkel a 
Börzsöny-hegység és az Ipoly folyó ölelésében, Bernecebaráti mel-
lett épült fel.

Termékeink?

Bio natúr levek: Biztosítjuk vásárlóink számára, hogy a kiemelkedő 
minőségű bio termesztésű gyümölcseink ízét és zamatát préselt lé 
formájában is élvezhessék.

Bio aszalványok: Előzeteses válogatás után gyümölcseinket ha-
gyományos módon, alacsony hőmérsékleten, folyamatos felügyelet
mellett aszaljuk, így a gyümölcs belső értéke teljesen megmarad.

Miért vagyunk különlegesek?

A biogazdálkodás tárgyi hasznán túl üzenetet is hordoz. Ősi és 
manapság újra felfedezett életérzést sugall: vissza a természet-
hez. Arra törekszünk, hogy gazdálkodásunk a természettel 
teljes összhangban valósuljon meg.

Hitvallásunk, hogy folyamatos fejlesztéseink, elkötelezettségünk
és évtizedes tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy kiemelkedő 
minőségű termékeinkkel hozzájáruljunk az emberek egészséges 
életviteléhez és megerősítjük köteléküket a természethez. A 
gyümölcs termelésétől a betakarításon, tároláson, feldolgozá-
son és értékesítésen át a teljes értékteremtési láncot felügyeljük: 
ez minőségünk garanciája. Munkánk igazi gyümölcsét elégedett 
fogyasztóink jelentik.
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Gyümölcstartalom:
100 % alma

Gyümölcstartalom:
30 % piros ribizli
70 % alma

Gyümölcstartalom:
30 % meggy
70 % alma

Gyümölcstartalom:
30 % fekete ribizli
70 % alma

Gyümölcstartalom:
30 % bodza
70 % alma
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