Specialist in organic apples & pears
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Elshof Organic Fruit is specialist in het telen en verhandelen van biologische appels en peren. In het
moderne pakstation worden zowel biologische appels en peren van eigen teelt, als ook van een twaalftal
collega fruittelers gesorteerd, verpakt en verkocht. Speerpunt van Elshof Organic Fruit is al decennia lang
het telen én leveren van kwalitatief hoogwaardige biologische appels en peren. Elshof Organic Fruit mag
dan ook de grote retailers en handelshuizen in heel Europa tot haar vaste klantenkring rekenen.

Elshof Organic Fruit is a specialist in growing and trading organic apples and pears. In the modern packing
station, organic apples and pears from our own cultivation as well as from a dozen fellow fruit growers are
sorted, packed and sold. For decades, Elshof Organic Fruit’s spearhead has been growing and supplying
high-quality organic apples and pears. Elshof Organic Fruit can therefore count the major retailers and
trading houses throughout Europe among its regular customers.

info@elshoffruit.nl • www.elshoforganicfruit.com

SORTEREN EN VERPAKKEN
Elshof Organic Fruit beschikt over een volledig gecertificeerd en zeer modern pakstation. Twee
moderne sorteerlijnen met externe kwaliteitsmeting en diverse verpakkingsmachines zorgen dat ze
elke verpakkingswens mogelijk maken. Het sorteerstation voldoet aan de hoogste hygiëne-eisen en
is o.a. BRC, Global gap, Grasp en SKAL gecertificeerd.

SORTING AND PACKING
Elshof Organic Fruit has a fully certified and very modern packing station. Two modern sorting lines
with external quality measurement and various packing machines make any packaging requirement
possible. The sorting station meets the highest hygiene requirements and is BRC, Global gap, Grasp
and SKAL certified.

EIGEN TEELT
De eigen boomgaard van Elshof Fruitteelt behoort tot één van de grootste
en modernste biologische fruitbedrijven van Nederland. De vruchtbare klei
wordt jaarlijks verrijkt met groencompost en biologische mest. Daarnaast is er
maximaal aandacht om het natuurlijke evenwicht in stand te houden. Doordat
Elshof goed samenwerkt met de natuur, maar daarbij moderne technieken niet
schuwt, wordt een perfecte match gevonden van maximaal biologisch geteelde
appels en peren zonder dat dit ten koste gaat van de hoge kwaliteit.

OWN CULTIVATION
Elshof Fruit Growing’s own orchard is one of the largest and most modern organic
fruit companies in the Netherlands. The fertile clay is enriched annually with
green compost and organic manure. In addition, maximum attention is paid
to maintaining the natural balance. Because Elshof works together well with
nature, but does not shy away from modern techniques, a perfect match is found
between maximum organically grown apples and pears without compromising
the high quality.

ONZE TELERS
Voor een select gezelschap telers (met een gezamenlijke oppervlakte van meer
dan 170 ha.) verzorgen wij de afzet en het verpakken van biologische appels en
peren. Daarnaast hebben we telersplatvorm Biogrownection® opgericht om
elkaar op teeltgebied te kunnen ondersteunen. Een intensieve uitwisseling van kennis en ervaringen met onder andere een
vaste teeltbegeleider. Dit platvorm is ook voor telers die willen omschakelen naar biologische teelt. De biologische teelt kent
grote uitdagingen en wij vinden dat niet iedere teler opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Door samen te werken tillen we de
kwaliteit naar een hoger niveau! www.biogrownection.nl

OUR GROWERS
For a select group of growers (with a combined area of more than 170 ha.) we take care of the marketing and packing of
organic apples and pears. In addition, we have set up grower’s platform Biogrownection® to support each other in the field of
cultivation. An intensive exchange of knowledge and experience with, among others, a permanent cultivation supervisor. This
platform is also for growers who want to switch to organic cultivation. Organic cultivation faces major challenges and we do
not think that every grower needs to reinvent the wheel. By working together, we raise the quality to a higher level!
www.biogrownection.nl

BELLEBIO
Ons eigen merk BelleBio®. Deze heerlijke fris-zoete appel
met haar mooie roze uiterlijk kenmerkt zich door haar
knapperigheid en goede bewaarbaarheid (shelf life). Alleen
de beste appels mogen de naam BelleBio dragen. Inmiddels is
de BelleBio een succesvolle premium appel, die in de tweede
helft van het afzetseizoen een succesvolle tegenhanger is
gebleken van het overzeese importfruit. www.bellebio.nl

BELLEBIO
Our own brand BelleBio®. This delicious fresh-sweet apple
with its beautiful pink appearance is characterised by its
crunchiness and good shelf life. Only the best apples may bear
the name BelleBio. The BelleBio is now a successful premium
apple, which has proved to be a successful counterpart to
the overseas import fruit in the second half of the marketing
season. www.bellebio.nl

BETROUWBAAR
Elshof Organic Fruit is uw betrouwbare partner van biologische appels en peren. Met de hoogste
standaarden op het gebied van voedselveiligheid en traceability staan wij 24/7 voor u klaar.
Elshof beschikt uiteraard over alle benodigde certificaten. Elshof Organic Fruit werkt volledig
energieneutraal door eigen energieopwekking en gebruik van restwarmte.

RELIABLE
Elshof Organic Fruit is your reliable partner for organic apples and pears. With the highest standards
in food safety and traceability, we are at your service 24/7.
Naturally, Elshof has all the necessary certificates. Elshof Organic Fruit is completely energy neutral
through its own energy generation and use of residual heat.
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