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Alapadatok 
Név Hajdúsági Vidék Aranya Szociális Szövetkezet 
Székhely 4243 Téglás , Alkotmány u. 57sz . 
Webhely 
Email cím vilmanyij@t-online.hu 
Telefonszám 06 30 312 90 33 

Ssz. Termék neve Éves szinten értékesített 
mennyisége Kiszerelés típusa Kiszállítás (I/N) Termék időbeli elérhetősége 

1. Tisztított burgonya 50000kg 2kg ,5kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
2. Tisztított vörös hagyma 25000kg 2kg ,5kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
3. Tisztított sárga répa 10000kg 2kg ,5kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
4. Tisztított zeller 5000kg 2kg ,5kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
5. Tisztított petrezselyem 5000kg 2kg ,5kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
6. Zsákos burgonya 50000kg 30kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
7. Zsákos sárgarépa 10000kg 10kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
8. Zsákos zeller 5000kg 10kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
9. Zsákos petrezselyem 25000kg 5kg ,10kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
10. Zsákos lila hagyma 5000kg 5kg ,10kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
11. Zsákos fokhagyma 1000kg 1kg ,5kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
12. Savanyított káposzta ,apró 50000kg 10kg, 15kg,50kg, megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
13. Savanyított káposzta fejes 20000kg 10kg,15kg,50kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
14. Savanyított káposzta levelek 10000kg 10kg,15kg,50kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
15. Vegyes csalamádé 10000kg 10kg,15kg,50kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
16. Fehér káposzta saláta 10000kg 10kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
17. Vörös káposzta saláta 10000kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
18. Csemege uborka 5000kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
19. Cékla savanyúság 50000kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
20. Vitamin saláta 10000kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
21. Prémium vitaminsaláta 10000kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
22. Ecetes almapaprika 10000kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
23. Fejes káposzta 10000kg lédig megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
24. Vörös káposzta 10000kg lédig megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
25. Karfiol 5000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
26. Padlizsán 5000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
27. Cukkini 5000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
28. Édesburgonya 5000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
29. Szárazbab 1000kg lédig megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
30. Gomba 5000kg 1kg ,5kg megegyezés szerint szezonálisan 
31. Sütőtök 5000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
32. Friss petrezselyem levél 500 csokor csokor megegyezés szerint szezonálisan 
33. Befőttek 2000db 4,75l megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
34. Lekvárok 1000db 0,87 l megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
35. Paradicsom szósz 1000db 0,87 l ,4,75l megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
36. Lecsó 1000db 4,75l megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
37. Fokhagymakrém 1000db 0,87 l megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
38. Erős Pista krém 200db 0,87 l megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
39. Termelő méz 200db 1kg , megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
40. Fűszer piros paprika 100kg 0,5 kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
41. Tojás 5000db 30db/tálca megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
42. Száraztészták 1000csomag 0,5 kg , 1kg megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
43. Liszt 1000kg 1kg , megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
44. Bio liszt 500kg 1kg , megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
45. Bio cékla lé 500db 1l,5l megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
46. Almalé 500db 5l megegyezés szerint egész évben folyamatosan 
47. Paradicsom 1000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
48. Paprika fehér 1000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
49. Paprika pritamin 1000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
50. Paprika kápia 1000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
51. Uborka 1000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
52. Újhagyma 500 csomag csomag megegyezés szerint szezonálisan 
53. Alma 1000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
54. Eper 500kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
55. Dinnye 5000kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
56. Meggy 600kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
57. Szilva 600kg lédig megegyezés szerint szezonálisan 
58. Olajos magvak megegyezés szerint igény szerint 
59. Étolaj megegyezés szerint igény szerint 
60. Fűszernövények megegyezés szerint igény szerint 
61. Tej , tejtermékek megegyezés szerint igény szerint 
62. Fermentált  zöldségek igény szerint 

Bemutatkozás 
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A Hajdúsági Vidék Aranya Szociális Szövetkezet piacszervezőként kíván részt venni a a közétkeztetési rövid ellátási láncban. A meglévő tagoknak több mint 
30 éves tapasztalatuk van a termelésben, de nyitottak vagyunk fiatal és új tagok befogadására, akik új termékek termelésében gondolkodnak, és a 
csomagolásban új technológiát vezetnek be, környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve. Nagy lehetőségként fogadtuk az új közbeszerzéses kiválasztást, 
melyben közvetlen termelésből származó termékeket részesítik előnyben. Ez egy régóta várt értékesítési forma lesz, melyre nagy szükségük van a 
gazdálkodóknak, így piacszervezőként össze tudjuk fogni a gazdaságokat és ütemezni tudunk majd termékek fajtáit és mennyiségét. A szövetkezet rendelkezik 
megfelelő feldolgozó üzemmel, hűtőházzal és raktárakkal, valamit gépekkel tisztításhoz, csomagoláshoz. A listában felsorolt termékeken kívül, igyekszünk 
majd minden igényt kielégíteni, amit szeretnénk majd a megrendelőkkel egyeztetni.Tervezünk egy központi raktárat fenn tartani, ahol a termékek elérhetők 
lesznek, helyben kiszolgálásra és a kiszállítást is vállaljuk. A megrendelőkkel szeretnénk személyesen tartani a kapcsolatot, a gazdákkal való konzultációkra is 
lesz lehetőség, nyitott udvar jelleggel személyesen felkeresni a termelőket a szántó földtől az asztalig elv alapján, kialakítani a kapcsolatokat igény szerint. 
Mint piacszervezők igyekszünk a termékek listáját bővíteni és amennyiben igény lesz rá, minél több terméket konyhakészen biztosítani, tartósítószer mentesen 
, környezetvédelmi csomagolásban, kiszerelésben, szeretnénk minél több fajta bio terméket bevezetni a közétkeztetésbe, előnyben részesíteni az egészséges 
alapanyagokat, fermentált termékeket bevezetni a gyermek étkeztetésbe legalább egy héten egyszer, mint a tej programot. (A fermentált savanyúságok 
probiotikum hatása szükséges az egészséges bélflóra kialakításához , és erősíti az immunrendszert pl: savanyított káposzta ). Önkormányzati működésben 
előállított alapanyagok bérgyártását is vállaljuk pl: zöldségek savanyítását. A megrendelő igénye szerint tudunk gyártani és igény szerint csomagolni , együtt 
működve megbízható partner kapcsolat kialakításáért rugalmasan. Bevezetjük a Hajdúsági Vidék Aranya védjegyet termékeinknek. A szövetkezet mottója : a 
hagyomány őrzés fontossága ebbe beletartozik az étkezéshez szükséges alapanyagok minősége .Tisztelettel:Vilmányiné Szabó Mária 
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