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Név Vidékért Egyesület 
Székhely 4501 Kemecse, Körmendi tanya 19. 
Telephely: 4400, Nyíregyháza, Kemecsei út 14/a 
Webhely www.videkert.hu 
Email cím ibolya.hernaczki@videkert.hu 
Telefonszám +36306168869 

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

1. alma igény szerint, megállapodás alapján Láda (20 kg) igen 2021.szeptember folyamatosan 
2. barack (őszi) igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022.június 
3. barack befőtt igény szerint, megállapodás alapján 5 l-es kiszerelés (6 db-os zsugor) igen 2022.augusztus folyamatosan 
4. bazsalikom (élő) igény szerint, megállapodás alapján Élő cserepes igen 2022.június 
5. burgonya igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2021.szeptember folyamatosan 
6. burgonya igény szerint, megállapodás alapján Tisztított, kockázott, vákuumcsomagolt (5-10-15-20 kg) igen 2021.szeptember folyamatosan 
7. citromfű (élő) igény szerint, megállapodás alapján Élő cserepes igen 2022.június 
8. cukkini  igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022. június 1 hónapig 
9. csirkemáj igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 

10. csirkezúza igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
11. csirke szárny igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
12. csirkemell filé igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
13. csirke mell filé - jérce igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
14. csont (fehér) kg igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
15. csont (velős) kg igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
16. étolaj (l) igény szerint, megállapodás alapján 5 l-es kiszerelés (6 db-os zsugor) igen 2022. február folyamatosan 
17. liszt (búza) (bio) igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2022.augusztus folyamatosan 
18. fokhagyma igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (1 Kg) igen 2022.augusztus folyamatosan 
19. friss gomba, apró igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022. május folyamatosan 
20. gyöngybab igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (1 Kg) igen 2022. szeptember folyamatosan 
21. hagyma vörös igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2021.október folyamatosan 
22. hagyma vörös igény szerint, megállapodás alapján Tisztítva, Vákuumtasakban (5 kg-os) igen 2021.október folyamatosan 
23. hagyma (lila) kg igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2021.október folyamatosan 
24. hagyma (cs) új igény szerint, megállapodás alapján Kötegelve (10 db / köteg) igen 2022. május 2 hónapig 
25. kakukkfű (friss) igény szerint, megállapodás alapján Élő cserepes igen 2022.június 2 hónapig 
26. karalábé igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022. június október 
27. karfiol   (friss) igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2022. június december 
28. kefír (l) igény szerint, megállapodás alapján 0,5-1-2-5 kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
29. káposzta - KEL igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2022.szeptember folyamatosan 
30. káposzta - fejes  igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2022.szeptember folyamatosan 
31. körte igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2021. október 2 hónapig 
32. liba aprólék igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
33. majoranna   morzsolt igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (1 Kg) igen 2022. júluis folyamatosan 
34. meggy, magozott , befőtt igény szerint, megállapodás alapján 5 l-es kiszerelés (6 db-os zsugor) igen 2022.június folyamatosan 
35. meggy (friss) igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022.június 2 hét 
36. menta igény szerint, megállapodás alapján Élő cserepes igen 2022.június 2 hónapig 
37. méz igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2021. szeptember folyamatosan 
38. Lecsó igény szerint, megállapodás alapján 5 l-es kiszerelés (6 db-os zsugor) igen 2022. szeptember folyamatosan 
39. oregánó igény szerint, megállapodás alapján Élő cserepes igen 2022.június 2 hónapig 
40. padlizsán igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022.június 2 hónapig 
41. paradicsom igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022.augusztus október 
42. paradicsompüré igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022. augusztus folyamatosan 
43. paprika (TV) igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022.augusztus október 
44. paprika (fűszer) - por alakú igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (1 Kg) igen 2022. szeptember folyamatosan 
45. paprika - pritamin igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022.augusztus október 
46. paprika - kaliforniai  igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022.augusztus október 
47. petrezselyemgyökér igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022. szeptember folyamatosan 
48. petrezselyemgyökér igény szerint, megállapodás alapján Tisztított, kockázott, vákuumcsomagolt (5-10-15-20 kg) igen 2022. szeptember folyamatosan 
49. petrezselyemzöld  (cs) igény szerint, megállapodás alapján Kötegelve igen 2022.június október 
50. pulykacombfilé igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
51. rozmaring igény szerint, megállapodás alapján Élő cserepes igen 2022.június 2 hónapig 
52. saláta jég (db) igény szerint, megállapodás alapján láda (6 db/láda) igen 2022.május júniusig 
53. sárgarépa (friss) igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022.szeptember folyamatosan 
54. sárgarépa   (vákuumcsomagolva) igény szerint, megállapodás alapján Tisztított, kockázott, vákuumcsomagolt (5-10-15-20 kg) igen 2022.szeptember folyamatosan 
55. sertés hús (comb, lapocka, tarja) igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022. február folyamatosan 
56. sóska, mirelit igény szerint, megállapodás alapján láda igen 2022. június augusztus 
57. Szilva (befőtt) igény szerint, megállapodás alapján 5 l-es kiszerelés (6 db-os zsugor) igen 2022. augusztus folyamatosan 
58. sütőtök igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2022.szeptember november 
59. spárga (zöld) kg igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022. április júniusig 
60. száraztészta (betű) igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
61. száraztészta (csiga) igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
62. száraztészta (reszelt) igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
63. száraztészta (spagetti - durum) igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
64. száraztészta (tarhonya) igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
65. szárazrészta (csipetke) igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
66. szilva   (friss) igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022. augusztus szeptember 
67. tárkony igény szerint, megállapodás alapján Élő cserepes igen 2022. június augusztus 
68. tej (l) 2,8 %-os igény szerint, megállapodás alapján 1-l-es kiszerelés igen 2022. február folyamatosan 
69. tejföl (L) igény szerint, megállapodás alapján 1-l-es kiszerelés igen 2022. február folyamatosan 
70. tojás (db) igény szerint, megállapodás alapján 30-db-os tálca igen 2022. február folyamatosan 
71. tök, gyalult, mirelit igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2022.július folyamatosan 
72. tökmag igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022.szeptember folyamatosan 
73. túró (sovány) kg igény szerint, megállapodás alapján 0,5-1-2-5 kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
74. uborka (kígyó) Kg igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022. augusztus november 
75. zellergumó igény szerint, megállapodás alapján Zsákos (5-10-15-20 kg) igen 2022.szeptember folyamatosan 
76. zeller zöld (cs) igény szerint, megállapodás alapján Kötegelve igen 2022.június szeptember 
77. zöldbab   mirelit igény szerint, megállapodás alapján Fagyasztva szállított igen 2022. július folyamatosan 
78. zöldborsó igény szerint, megállapodás alapján Fagyasztva szállított igen 2022. július folyamatosan 
79. joghurt igény szerint, megállapodás alapján 0,5-1-2-5 kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
80. ételízesítő igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022.szeptember folyamatosan 
81. szélesmetélt igény szerint, megállapodás alapján 1-kg-os kiszerelés igen 2022.február folyamatosan 
82. bazsalikom (friss) igény szerint, megállapodás alapján Élő cserepes igen 2022.június október 
83. póréhagyma (csomag) igény szerint, megállapodás alapján Láda (10 kg) igen 2022. július 2 hónapig 
84. bazsalikom (szárított, csomagolt) igény szerint, megállapodás alapján 0,5 kg-os kiszerelés igen 2022. július folyamatosan 
85. marha comb igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
86. juh comb igény szerint, megállapodás alapján Hűtve szállított igen 2022.február folyamatosan 
87. Majoranna   (friss) igény szerint, megállapodás alapján Válasszon igen 2022. július 2 hónapig 
88. Savanyított káposzta (gyalult apró) igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
89. Fejes savanyított káposzta igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
90. Fejes savanyított káposzta levelek igény szerint, megállapodás alapján Vákuumtasakban (5 kg-os) igen 2021. január folyamatosan 
91. Vegyesvágott (csalamádé) igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 

92. Prémium vitamin saláta (savanyúkáposzta, cékla, répa, hagyma, 
ecetes uborka, oliva olaj) igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 

93. Cékla savanyúság igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
94. savanyított Csemege uborka igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
95. Kovászos uborka igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
96. Ecetes alma paprika (édes / csípős) igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
97. Vitamin saláta (édeskáposzta + répa) igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
98. Édes fehérkáposzta saláta (köménymaggal) igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
99. Vörös káposzta saláta köménymaggal igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
100. Vegyes darabos (karfiol, uborka, almapaprika) igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
101. Gyöngyhagyma (savanyított) igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 
102. Sárgarépa (savanyított) igény szerint, megállapodás alapján Vödrös (5-10-15 kg) igen 2021. január folyamatosan 

Bemutatkozás 
A Vidékért Egyesület tagjai mezőgazdasági termelő tevékenységüket a piaci irányba történő szerződéses alapú termelésre alapozzák. 
Elgondolásunk alapja, mind a termelői mind a piaci oldalon jelentkező kiszámíthatóság, biztonság volt, és a piaci elvárásoknak megfelelő árualap előállítása. 
Termelőink a fenti termékeket képesek és hajlandók olyan minőségben, mennyiségben előállítani, amit a piac, a megrendelői oldal igényel. Működésünk alapja a kiszámíthatóság, a szerződéses kapcsolat. 
Nem zárkózunk el, és nyitottak vagyunk a termékeink magasabb szintű feldolgozására, a fentieken túlmenő egyéb zöldség, gyümölcs termékek előállítására, igény esetén. 

http://www.videkert.hu/
mailto:ibolya.hernaczki@videkert.hu
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