
Gele zaaiuien klasse I en II 

Een greep uit ons assortiment kwaliteitsuien... 

  

  

Drielingen klasse I     

Maat: 35-50mm   Klasse: I 

Mooie drielingen met een blanke kleur en uitstekende 
hardheid. Geschikt voor levering aan afnemers die hoge 
kwaliteitseisen stellen. GlobalGAP gecertificeerd product. 
Standaard levering in 25kg bandbalen met het Gouden Monie 
Label 

Drielingen klasse II  

Maat: 35-50mm   Klasse II 

Drielingen geschikt voor levering naar verre bestemmingen 
zoals bijvoorbeeld de Afrikaanse Westkust. Geselecteerd 
product met een goede spruitrust en aantrekkelijke 
prijs-kwaliteitverhouding. Geleverd in 10 kg blanco 
oranje balen, 25 kg blanco oranje balen of een baal met uw 
eigen label.  

  

Middel klasse I    

Maat: 50-60mm of 50/70mm   Klasse: I 

Klasse I uien, die zeer geschikt zijn voor kleinverpakking. 
Speciaal geteeld voor de mooie kleur, hardheid en spruitrust. 
Door het gebruik van een zeer uniform hybride ras met 
uitstekende reputatie is continuïteit gewaarborgd. 
Standaard leverbaar met GlobalGAP certificering in 
kleinverpakkingen van 20 maal 1 kg in een ombaal. Tevens is 
dit product uit voorraad leverbaar in 19,1 kg verpakking.  

Middel klasse II  

Maat: 40-60, 45-65, 50-60 of 50-70mm   Klasse: II 

Klasse II uien van geselecteerde hybride rassen die 
geschikt zijn voor verre bestemmingen zoals Azië of 
Afrika. Goede kwaliteitseigenschappen van het product 
zorgen ervoor dat het een lange reis kan maken. Kortom 
een product wat uw naam ten goede komt en die u met een 
gerust hart in uw eigen baal kan laten verpakken. 



  

Grof klasse I  

Maat: 60-80mm   Klasse: I 

Een topselectie uit de Nederlandse uienmarkt. Ons 
visitekaartje waarmee we graag voor de dag komen! Dit 
product wordt geteeld door een groep geselecteerde telers 
waarmee we een zeer goede reputatie hebben opgebouwd 
over de loop der jaren. Daardoor is het mogelijk vanaf de 
teelt aan te sturen op deze absolute TOPkwaliteit.  Dit 
product wordt standaard geleverd in de bekende 19,1 kg 
Gouden Monie's. Uiteraard is dit product ook GlobalGAP 
gecertificeerd en voldoet daarmee ook zeker aan de hoge 
kwaliteitseisen van Europese landen zoals bijvoorbeeld 
Engeland. 

Grof klasse II  

Maat: 60-80mm   Klasse: II 

Het zusje van de klasse I ui. Hoewel de kleur niet kan tippen 
aan de topkwaliteit van een klasse I ui, kunt u met dit 
product zeker voor de dag komen. Binnen de Europese 
markt vindt dit product gretig aftrek. Met name omdat de 
verhouding tussen prijs en geleverde kwaliteit uniek 
is. Ook dit product kunnen wij GlobalGAP gecertificeerd 
leveren. Standaard is dit product leverbaar in een Zilveren 
Monie bandbaal. Uiteraard behoren ook andere 
verpakkingen tot de mogelijkheden.  

  

Supers klasse I  

Maat: 75-105mm   Klasse: I 

Net als de andere klasse I sorteringen is ook dit een zeer 
betrouwbaar product dat we standaard leveren in onze 
Gouden Monie bandbaal. Uniek is dat door het gebruik van 
extreem huidvaste uienrassen èn een nauwkeurige 
kwaliteitscontrole door vakkundig personeel een product 
wordt aangeboden dat niet snel kaal zal vallen. Juist de 
grotere sorteringen kunnen hier gevoelig voor zijn. Met een 
klasse I "superui" heeft u van dit probleem niet of nauwelijks 
last. 

Supers klasse II  

Maat: 75-105mm   Klasse: II 

De meest grove klasse II sortering die wij in het 
assortiment hebben is de klasse II Super. Deze ui wordt veel 
afgezet binnen de Europese markt, maar bijvoorbeeld ook 
overzee. Deze uien leveren wij in 19,1 kg bandbaal met 
Zilveren Monie label of 25 kg blanco rode baal 

  

Contact us for more information: 
 
Monie Nieuwdorp B.V 
Hertenweg 61 
4455 TK Nieuwdorp 
phone: 0031 (0)113 61 28 45 
fax:  0031 (0)113 61 23 87 
e-mail:  info@monie.nl  

internet:www.monie.nl          First Class Quality Onions 


