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Ssz.

Termék neve

1.
Étkezési fehér paprika
2.
Étkezési paradicsom
3.
Hegyes csípős paprika
Bemutatkozás

Éves szinten értékesített
Kiszerelés típusa
mennyisége
10.000 tonna
10.000 tonna
20.000.000 db

lédig -10 kg-os M30-as láda
lédig -10 kg-os M10-es rekesz
lédig - 50 db-os M10-es rekesz

Kiszállítás (I/N) Termék időbeli elérhetősége
I
I
I

április-december
április-december
április-december

A Délalföldi Kertészek Szövetkezete (DélKerTÉSZ) 2002-es megalakulása óta törekszik arra, hogy összefogja a Szentes és környékbeli termelőket, családi gazdaságokat,
társvállalkozókat, és hatékonyan integrálja közel 510 szövetkezeti tagjának termelő tevékenységét. A közös munka kifizetődni látszik, hiszen büszkén valljuk, hogy
tészünk a legnagyobb és legsikeresebb termelő és értékesítő szövetkezet Magyarországon. Szentes a paprika hazája – így magától értetődő, hogy kínálatunk zömét a
paprikafélék (étkezési fehér paprika, kápia paprika, hegyes erős paprika) alkotják. Emellett paradicsommal (fürtös-bogyós, koktél, cherry, datolya), kígyóuborkával,
valamint korlátozott mennyiségben fejes káposztával és kínai kellel foglalkozunk. Vonalkódos nyomonkövethetőség, Globalgap rendszer, teljes körű szaktanácsadói
támogatás – mindezek biztosítják, hogy a tészünkbe bekerülő áruk egységesen magas minőségben kerüljenek fogyasztóinkhoz, függetlenül attól, hogy hideg fóliából, fűtött
fóliából, vagy a legmodernebb technológiával felszerelt üvegházakból származó zöldségtermékekről legyen szó. A termelés integrálásával mind minőségben, mind
mennyiségben olyan versenyképes árualapot tudunk kínálni, amelyet büszkén látunk viszont a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncok polcain, valamint külpiacokon is
megállják a helyüket. A DélKerTÉSZ termékek frissességét mi sem bizonyítja jobban, hogy akár egyetlen nap leforgása alatt megtörténik a zöldségek szedése, válogatása
és osztályozása, telepünkön történő minőségi átvétele, lédig vagy csomagolt áruvá történő elkészítése és beszállítása az áruházakba. Zászlóshajó termékünk, az étkezési
fehér paprika 2014 óta európai uniós oltalom alatt álló földrajzi árujelzést élvez, így fogyasztóink Szentesi paprika néven találkozhatnak ízletes zöldségünkkel.
Filozófiánkban egyaránt tartjuk szem előtt a hagyományt és az innovációt. Így tudjuk megőrizni zöldségeink azon beltartalmi értékeit és ízvilágát, amit még a
bolgárkertészek honosítattok meg a vidéken, mindemellett pedig követni azokat a technológiai változásokat, amelyekkel biztosíthatjuk termelőink sikerét. Szövetkezet tagi
zöldség-gyümölcs értékesítés árbevétele a 2004.évi 2,4 milliárdhoz képest 2020. év végére elérte a 11,3 millárd forintot.

