Rode zaaiuien klasse I en II
Een greep uit ons assortiment kwaliteitsuien...

Middel klasse I

Middel klasse II

Maat: 40-60mm of 50/60mm

Klasse: I

Maat: 40-60mm

Klasse: II

Klasse I uien, een kwalitatief uitstekend product met
een goede huidvastheid en mooie kleur. Wij leveren dit
product standaard in big bags van circa 1.100 kg. Tevens is
dit product verkrijgbaar in 10 kg bandbalen. Uiteraard kan dit
product GlobalGAP gecertificeerd geleverd worden. In
vergelijking met de klasse II kwaliteit heeft dit product een
aanmerkelijk mooiere kleur en een stevige huid, dat het ook
geschikt maakt voor kleinverpakkingen. Dit product is niet
standaard leverbaar. Informeer naar de mogelijkheden.

Dit product scoort qua huidvastheid iets minder dan de rode
uien van klasse I kwaliteit. Wat betreft de prijskwaliteit
verhouding ligt dit product erg gunstig in de markt.
Omdat wel dezelfde rassen worden gebruikt dan de klasse I
rode uien zijn andere raseigenschappen zoals kleur,
hardheid, "dubbele harten" en roodkleuring tot in de kern
wel gewaarborgd. Kortom een product waarmee u
uitstekend kan concurreren en dat een lange reis kan
maken.

Grof klasse I

Grof klasse II

Maat: 60-80mm

Klasse: I

Onze absolute topper in het assortiment rode uien.
Sinds 2007 leveren wij dit product, evenals onze gele uien
van klasse I kwaliteit in een bandbaal met Gouden Monie
label. Standaard kunnen wij dit product direct leveren in een
10 kg baal. Uiteraard is het in onderling overleg mogelijk om
uw specifieke wensen te realiseren. Dit product, van een
uitstekende kwaliteit, is uiteraard GlobalGAP
gecertificeerd. Kortom het resultaat van een intensief teelten bewerkingsproces vanaf het zaad tot eindproduct. Door de
nauwe samenwerking met telers is het bovendien mogelijk
de continuïteit van dit product te waarborgen

Maat: 60-80mm

Klasse: II

Een oude bekende binnen ons assortiment. Hoewel dit
product steeds meer het veld moet ruimen voor de klasse I
kwaliteit die nu eenmaal aantrekkelijker oogt en kwalitatief
beter is, nog steeds een product waar wij voor 100%
achter kunnen staan. En niet alleen wij, maar ook u
richting uw klant. Betrouwbaarheid van het product is, zeker
tegenwoordig een hot item. Met name omdat kwaliteit
momenteel steeds breder wordt gezien dan eigenschappen
die direct aan het product gekoppeld zijn. Ook
traceerbaarheid, milieu en duurzaamheid spelen een steeds
grotere rol voor de consument. Standaard leveren wij dit
product in de bekende 10 kg bandbaaltjes met Zilveren
Monie label.

Supers
Maat: 75-105mm

Supers
Klasse: I

Dit product is evenals de kleine sortering rode uien van
klasse I kwaliteit niet altijd uit voorraad leverbaar. De
klasse I rode supers hebben een betere huidvastheid dan de
klasse II sortering en een mooiere kleur. Dit product leveren
wij standaard in 10 kg balen met Gouden Monie label.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Maat: 75-105mm

Klasse: II

De meest grove klasse II sortering in het assortiment
rode uien. Dit product is evenals de klasse I supers niet
altijd uit voorraad leverbaar. Omdat wij focussen op
kwaliteit, worden ook voor dit product de beste rassen
geselecteerd. Daarbij richten we ons voor dit product
voornamelijk op hardheid en een roodkleuring van de ringen
tot in de kern.

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

