
 
 

Családi vállalkozásunk a manufaktúra és a modern gyártástechnológia elemeit 

ötvözve célul tűzte ki, hogy őseink természet iránt érzet szeretetét, gondolkodását és 

szakértelmét megőrizve, teljesen természetes, direkt sajtolt gyümölcsleveket állítson 

elő, a lehető legmagasabb, prémium minőségben.  

Hitvallásunk, hogy csak olyan termékeket kínáljunk ügyfeleinknek, amelyek 

családunk asztalára is nap-mint-nap kerülnek, így saját magunk, valamint gyermekeink 

megelégedésére, egészségére is válnak. Termékeinkben szeretnénk megőrizni az ősi 

Somló régió hagyományait, kultúráját, egyedi vulkáni talajának ízeit, értékeit. 

Valamennyi termékünk vonatkozásában igyekszünk a magas minőséget megfizethető 

árral párosítani, melyet családi méretünkből adódó költség-optimalizálásokkal, 

valamint a legtöbb esetben közvetlenül a fogyasztóinkkal történő kapcsolattatással 

valósítunk meg.      

Hazánk földrajzi és geológiai adottságából eredő, nemzetközileg is kiemelkedő 

minőségű magyar gyümölcsökben rejlő lehetőségeket kihasználva készítünk 100%-

ban természetes direkt sajtolt gyümölcsleveket. Válogatott, kézzel szüretelt 

gyümölcsöket használunk, amelyek feldolgozását a betakarítást követő néhány órán 

belül megkezdjük. Kíméletes hűtéses-hőkezeléses eljárásunknak köszönhetően a 

lehető legnagyobb mértékben megőrizzük a gyümölcsök vitamin, ásványi anyag 

tartalmát, valamint természetes aromáit. Gyümölcsleveink semmilyen koncentrátumot, 

adalékanyagot, színezéket, tartósítószert, valamint hozzáadott cukrot- és vizet sem 

tartalmaznak. 

Tekintettel arra, hogy gyümölcsleveink teljesen természetes préselmények, a 

természetes vivőanyagoknak köszönhetően a gyümölcsökben található vitaminok és 

ásványi anyagok nagy hatékonysággal hasznosulnak szervezetünkben. Így termékeink 

tökéletes kiegészítői különböző egészségügyi kúráknak, természetes kezeléseknek, 

gyógymódoknak és az egészségtudatos életmódnak. 

Az állandó gyümölcsitalaink fajtáit olyan gyümölcsökből válogattuk össze, melyek 

kiemelkedő élettani hatásokkal rendelkeznek, valamint a savanykásabb ízektől az 

édesig mindenki megtalálja a neki kedves zamatokat, megfelelve a modern 

egészségtudatos életmódnak. (gyümölcsleveink: meggy, fehérszőlő, kékszőlő, körte, 

alma) 

                  



KÜLÖNLEGESSÉGÜNK 

 Gyümölcsleveink 100%-ban természetes frissen préselt direkt gyümölcslevek 

 Koncentrátumot nem használunk  

 Csak magyar a Somló és környező vidéki gazdaságokból származó 

gyümölcsöt használunk 

 Kézzel szüretelt, válogatott gyümölcsöket használunk 

 Szürettől számított néhány órán belül megkezdjük a feldolgozást 

 Természetes ülepítéssel tisztulnak gyümölcsleveink 

 Gyümölcsleveink tartósítószert, színezéket, adalékanyagot, cukrot vagy 

hozzáadott vizet nem tartalmaznak 

 Kíméletes hűtéses-hőkezeléses technológiánknak köszönhetően termékeink a 

lehető legnagyobb mértékben megőrzik a gyümölcs eredeti vitamin, ásványi 

anyag tartalmát és természetes aromáit 

 200 ml natúr gyümölcslevünk 40-50 dkg gyümölcs kipréselt levét 

tartalmazza 
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