CENNÍK SLOVENSKÉHO CESNAKU
priamo od pestovateľá

Vážení priatelia , odberatelia
Cesnak patrí medzi naše základné plodiny. Pestujeme viacero odrôd
a v našich zbierkach nájdete asi 30 rôznych klonov zozbieraných po celom Slovensku To, že
náš slovenský cesnak je lepší ako dovozový už asi každý vie. My sme sa však rozhodli, že Vám
ponúkneme oveľa viac. Svetová kuchyňa využíva cesnak pri varení oveľa viac a to nielen suchý cesnak
na dochutenie jedál ale i na prípravu hlavných jedál a lahôdok.

Naša ponuka cesnaku
 Zelený cesnak (adekvátny skorej
jarnej zelenej cibuľke)
 Čerstvý cesnak (mladý cesnak s
hlavičkami)
 Cesnakové stvoly (v období
mája tvorí cesnak veľmi lahodné
stvoly)
 Suchý cesnak
 Sušené cesnakové lupienky
 Výrobky a dekorácie z cesnaku
Aktuálnu ponuku s cenami nájdete vždy na našom webe v e-shope na
www.biokonzult.sk a nebude tam len cesnak ale i rôzna ekologický pestovaná čerstvá zelenina ako
napríklad paprika, rajčiaky, stopkový a buľvový zeler, strúčková fazuľa, pór a mnoho ďalších čerstvých
plodín a výrobkov, ktoré si môžete u nás zakúpiť.
Nie sme veľkopestovatelia, naším kredom je radšej menej ale vo vysokej kvalite. Ak máte
záujem kontaktujte nás na info@biokonzult.sk
Všetko z našej ponuky je dopestované u nás a čerstvé. Plodiny zbierame tesne pred
odberom. Zeleninu nijako neupravujeme a ani nepredlžujeme trvanlivosť, najdlhšie vydrží priamo na
poli kde stále rastie. Dostupnosť jednotlivých druhov je viazaná na obdobie v ktorom dozrieva.
Aktuálnu ponuku nájdete v našom e-shope – kde ju priebežne aktualizujeme
Produkty sú k dispozícii predovšetkým v období leta a jesene, prípadne u plodín ktoré je možné
skladovať i dlhšiu dobu. Vždy však len do vypredania úrody !!! .
Všetkým záujemcom oznamujeme , že uprednostňujeme osobný odber, v prípade
pravidelných odberov zeleniny je možné v okruhu 10km dovoz priamo k Vám.
Niečo viac o ponúkaných cesnakoch

⇓

ZELENÝ CESNAK
Dodávky v období :
Apríl - maj (aktuálna ponuka na webe)
Cena :
Viď e-shop na www.biokonzult.sk ,
kontakt : info@biokonzult.sk
Spôsob distribúcie : zväzkovaný
Charakteristika :
Mladý cesnak v štádiu pred tvorením cibuliek
počiatočných štádiách vývoja v skorom jarnom období.
Možnosť zaradenia do tejto kategórie do veľkosti hlávky
prevyšujúcej priemer stonky o 1cm.
Úprava :
- vyrovnanosť jednotlivých kusov vo zväzku
- rez koreňov na dĺžku cca 0,5cm alebo ponechanie
koreňovej sústavy alebo jej úplne odstránenie

CESNAKOVÉ
CESNAKOVÉ STVOLY
Dodávky v období :
Koniec mája - jún
Cena :
Viď e-shop na www.biokonzult.sk ,
kontakt : info@biokonzult.sk
Spôsob úpravy : zväzkovaný
Charakteristika :
Lahôdková pochutina dostupná len veľmi krátke
obdobie. Je to kvetenstvo cesnaku , ktoré je
v skorých štádiách šťavnaté jemné s prijemnou
cesnakovou príchuťou . Vhodne pre prípravu šalátov, rôznych pochutín, pesta a pod.
-

ČERSTV
ERSTVÝ
ERSTVÝ CESNAK
Dodávky v období :
koniec jún-júl
Cena :
Viď e-shop na www.biokonzult.sk, kontakt : info@biokonzult.sk
Charakteristika :
Mladý cesnak v štádiu tvorenia hlavičky. Všestranne využiteľný
v kuchyni. Možnosť prípravby hlavných jedál ale je možne ho použiť
aj ako dochucovadlo. Dodáva sa až do obdobia začatia usychania
šupiek a tvrdnutie hlávok
Úprava tovaru
- vyrovnanosť jednotlivých kusov vo zväzku / balení
- zviazane gumičkou na jednom mieste
- koreňová sústava skrátená na 0,5cm alebo úplne odstránená

Na našu stránku budeme postupne pridávať ako naše tak i zozbierané
a overené recepty

