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Välkommen till Äppelriket
Äppelriket Österlen är ett medlemsföretag som ägs av cirka 100 fruktodlare runt om i Skåne,
Blekinge, Småland och Östergötland. Huvuduppgiften är att sälja och marknadsföra våra
medlemmars frukt. Vi lagrar, sorterar och packar frukten i vårt centralpackeri i Kivik samt
ute i odlarnas egna packerier. Vi använder namnet Äppelriket som varumärke.
Våra kunder är samtliga större fruktgrossister i Sverige. Viss export förekommer till Danmark,
Finland och Norge. Vårt kontor finns i Kivik.
Det samlade utbudet från våra odlare är en stor vinst för våra kunder, som får frukt av rätt
kvalitet i rätt volymer i rätt tid. Äppelriket Österlen är också en trygghet för våra ägare,
medlemsföretagen. Vi erbjuder stöd och råd hela vägen, från odling och val av växtskydd till
försäljning av frukt. Vi är också våra medlemmars röst i viktiga branschfrågor.
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Vi skördar årligen 10–15
miljoner kilo frukt. Ungefär
85 procent av skörden är
äpple, 10 procent päron,
4 procent plommon och
1 procent bigarråer.

Vi är ditt självklara val för trä- &
plywoodbaserade pallar och lådor.
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Kontakta oss gärna!
0457-797 12 • info@allbox.se • www.allbox.se

Få ditt äpple att smaka som du vill!
Man ska inte jämföra päron och äpplen, heter det ju. Vi på Äppelriket Österlen går
ett steg längre. För oss är varje äppelsort unik och som konsument kan du påverka
hur ditt äpple ska smaka.
Det absolut enklaste sättet, för dig som köper äpplen i butik, är att förvara dem på rätt ställe.
– De flesta förvarar sina äpplen i vardagsrummet. Men de lagras mycket bättre i kylen, i 2 till 4
plusgrader. Så byt plats på äpplena, menar Henrik Stridh, VD för Äppelriket Österlen.
För dig med egna äppelträd är det viktigt att tänka på hur du beskär dem. För att få smak på
äpplena krävs luft och ljus i trädkronan.
– När äpplena träffas av solstrålar ökar mängden naturligt socker, vilket förstärker smaken. Så
det sämsta man kan göra är att inte beskära sina träd.

Sortval
Äppelträd kan vara känsliga för både väder och diverse sjukdomar.
Därför gäller det att tänka på vilken sort som passar ens egna
förutsättningar bäst.
– Katja och Aroma är bra sorter att odla i
hemträdgården. De är motståndskraftiga, goda och
lätta att få i produktion. Ett Aromaäpple kan du
dessutom lagra ända fram till jul.
Den som är sugen på en lite större utmaning kan
till exempel satsa på ett familjeträd, där man
ympar in olika sorter i samma träd.
– Varje kärna i ett äppelträd är unik. De har gener
från både mamman och pappan, precis som vi
människor. Sår du till exempel en kärna från Aroma får du
en helt ny äppelsort.

Näringsbevattning från Sveriges bredaste bevattningsleverantör
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Den vänliga Byggbutiken
Lokalföreningen
Brösarp
- en komplett byggvaruhandel -

N o r r a B j ö r s t o r p 23 6
273 5 5 B r ö s a r p
Lokalföreningen Brösarp
T e l 0 414 -73 9 9 0
ÅRETS
LANDSBYGDSFÖRETAGARE
Fax 0 414 -73 8 87
2018
i n f o @ l f b r o s a r p. s e
w w w. l f b r o s a r p. s e

Öppet: Mån - Tis: 07:0 0 - 16:0 0 • Ons: 07:0 0 - 17:30
Tor - Fre: 07:0 0 - 16:0 0 • Lör: 08:0 0 - 12:0 0 • Sön: St äng t
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Äppelmust
– som att
dricka ett
äpple!

”Som en stor familj”
För odlaren Erika Tufvesson, Björkenäs Frukt i Rörum, betyder Äppelriket Österlen mycket.
– Äppelriket har en enorm styrka, med ett starkt
och genuint varumärke som fortfarande växer. När
Äppelrikets namn syns blir jag stolt.
Erika Tufvesson har alltid drömt om att bo på gården
där hon vuxit upp, där det odlats frukt i generationer.
Men att hon själv skulle bli fruktodlare var definitivt
ingen självklarhet.
– Jag såg hur min pappa fick jobba och slita när jag
var barn. Men 2008 stod jag inför ett vägskäl i livet,
så jag bestämde mig för att vara hemma hos pappa
på gården ett år och fundera ut vad jag skulle göra
i framtiden. Nu är jag inne på det tionde året som
odlare och det blir roligare för varje år.

Mycket känslor
Trots att Erika har odlingen i blodet har hon kommit
till en del nya insikter.
– Livet som fruktodlare är betydligt mer känslosamt
än vad jag någonsin kunnat föreställa mig. Men så är
det väl när man lever så nära inpå sitt jobb.
Något som kan kasta en fruktodlare mellan hopp och
förtvivlan är vädret, som alltid är avgörande för hur
slutskörden blir i augusti-oktober.

– Under de hektiska perioderna är det mycket att
planera, strukturera och få ihop rent praktiskt. Då
finns det inte tid att njuta på samma vis. Livet som
fruktodlare hade inte passat mig om det var samma
tempo alltid, utan jag gillar dessa toppar och dalar.
Men skulle ensamheten växa sig för stor finns alltid
Äppelriket där, som Erika beskriver som en stor familj.
– Vi odlare kan bolla idéer, erfarenheter och så vidare.
Till Äppelrikets lokaler är man alltid välkommen med
frågor och funderingar. Som odlare känner jag att jag
är nära ”kontoret”.

Många favoriter
Den fråga som Erika själv ofta får är vilken favoritsort
hon har. Men något enkelt svar har hon inte, det finns
mycket läckert att välja mellan.
– När de första Discoveryäpplena mognar i augusti
har jag längtat så efter att sätta tänderna i dem, men
jag vill inte äta dem hela året. Utan sedan kommer ju
nästa sort och päronsorterna. Alla sorter har sin tid
och charm. Men det är klart, ett Aroma slår mycket!

– Men på något märkligt sätt blir man härdad och
finner sig i att leva med naturen och tar det därefter.
Vädrets makter är inget jag kan påverka och det är
detsamma för alla odlare.

Skön omväxling
Något som också särskiljer fruktodlaryrket från
många andra arbeten är perioderna av ensamhet. Men
den tiden använder Erika Tufvesson till eftertanke.

P R E M I Ä R

F Ö R

VOLVO V90 CROSS COUNTRY
V O L V O

O C E A N

www.kristianstadsautomobil.se
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R A C E

Made by sweden

En stor kärlek till svenska äpplen
För kocken Fredrik Eriksson betyder svenska äpplen något speciellt, både i hjärtat och
i matlagningen.
Med en farfar som var bonde startade Fredrik
Erikssons relation till svenska äpplen redan under
uppväxten i Södermanland. Sedan dess har den
framgångsrike kocken och krögaren hunnit med
en hel del. Till exempel har han varit tv-kock i
TV4, varit totalansvarig för prins Carl Philips och
prinsessan Sophias bröllopsmiddag och skrivit ett
flertal böcker. Idag är han bland annat ordförande i
Årets Kock-juryn och ingår i utvecklingsgruppen för
Nobelmåltiden, samtidigt som han driver Långbro
Värdshus i Älvsjö och Restaurang Asplund i Solna.

En gåva att ta tillvara

– Äpplet ger en syra som är attraktiv, men också en
sötma.

Kunskapstörstande
Efter att ha fått en kunskapsbas att stå på fokuserar
Fredrik Eriksson nu på hur han ska arbeta med olika
sorter. Vilka äpplen passar till exempel bäst för en viss
maträtt? Här är kockprofilen långt ifrån fullärd, men
han har ett stort sug efter mer kunskap.
– Jag ska faktiskt hyra ett hus i Brantevik i sommar, så
att jag kan lära mer mig. Den här typen av samarbeten
gillar jag verkligen, det är fantastiskt kul!

Genom ett samarbete med Äppelriket har Fredrik
Eriksson fått lära sig mer om svenska äpplen och
prova ett sortiment.
– Nu när vi kan få svenska äpplen året runt finns det
en ännu större anledning att satsa på de fantastiska
råvaror som finns. Det är en skatt, därför känns det
fruktansvärt att vi ska behöva importera.
Fredrik Eriksson menar att frukt i mat ofta är en svår
kombination. Men äpplet har specifika egenskaper
som fungerar såväl i klassiska bakverk som till grisoch kalvkött.

Bayer säkrar
växtskyddet i svensk
fruktodling
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Läs mer på www.cropscience.bayer.se
Kontakta din rådgivare eller besök www.cropscience.bayer.se om du vill
veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.
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”Äpplet har
specifika
egenskaper”

Kalvtartar med rårivet
Eliseäpple och jalapenño

Ingredienser för 4 portioner

200 g innanlår av kalv, skuret i fina tärn
ingar
1 jalapeño, urkärnad, finhackad
2 vitlöksklyftor, finhackade
2 schalottenlökar, finhackade
2 msk druvkärnolja
1 msk ciderättika från Flen eller risvinäge
r
ca ½ tsk malet flingsalt
2 gemsalladshuvuden (hjärtsallad/babysal
lad)
2 äpplen – Elise, rivna
1 dl vattenkrasse, plockad

Gör så här
• Hacka köttet mycket fint och blanda
med
finhackad jalapeño, vitlök och schalotte
nlök i en
skål, låt stå i 20 minuter.
• Tillsätt olja, ättika och salt.
• Skölj salladsbladen och lägg dem på
ett fat.
• Fördela tartaren på bladen, toppa med
nyrivet
Eliseäpple och vattenkrasse.
• Önskar man ännu mer hetta kan man
servera
finhackad jalapeño i en skål bredvid.
Recept från Fredrik Eriksson, krögare,
Långbro
Värdshus & Restaurang Asplund

Skydda din fruktodling,
det lönar sig!
Tillväxtreglering av träden minskar utgifter
för beskärning av träden, ger högre skörd,
bättre kvalitet genom bättre ljusinsläpp
i trädet.
Kvaliteten är avgörande för betalningen,
svamp- och skadedjursprodukter har en
avgörande roll för att uppnå god kvalité.
Delan WG
Signum

Svampmedel mot skorv
Svampmedel mot lagersjukdomar
Regalis Plus Tillväxtreglering
RAK 3+4
Feromon

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.
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Med en fantastisk utsikt över havet upplever ni
lugn, harmoni och avskildhet.
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Spapaket, Weekendpaket, Romantiskt paket, Vandringspaket
Spa-Restaurang-Konferens
Öppet året runt!

”Äppelriket har ett stort kunnande
om frukten de odlar och säljer”
För Agne Åberg, inköpare på Everfresh, är det viktigt att ha leverantörer som levererar i rätt tid
med rätt kvalitet.
– Äppelriket har ett brett sortiment, tar ett stort
ansvar för att kunna leverera frukten och har både
konventionellt och ekologiskt odlad frukt.

Äppelriket har på senare år satsat mycket på att
förlänga säsongen av äpplen, vilket ju är positivt för
konsumenterna.

Det viktigaste som Agne Åberg tittar efter när
han ska köpa in äpplen och päron är fräschör
och grundkvalitet. Frukten ska hålla sig inom de
kvalitetsnormer och kravspecifikationer som
Everfresh har.

Bra samarbete

– Sedan är smaken också viktig. Jag gillar att ha
provsmakningar på aktuella sorter och vill helst göra
blindtest med ett antal personer. Sorttypisk färg och
konsistens på frukten är också viktigt. Vi som kunder
känner då igen oss och kan få våra favoriter.

– För dagens medvetna konsumenter är det viktigt
att det finns bra fakta bakom produkterna. Vem som
odlar, varifrån det kommer, hur det är odlat, fakta
om sorter och så vidare. Vi har en bra dialog kring
information och planering om när det finns tillgång på
frukt och vilken frukt det är bäst att satsa på vid rätt
tillfälle.

Säsongsanpassat
För att kunna leverera hög kvalitet krävs stor
kunskap. Agne Åberg lyfter fram att medlemmarna i
Äppelriket är väldigt duktiga på att skörda frukten i
rätt tid, så att den inte är skördad för tidigt utifrån sin
mognad och inte heller är övermogen. Det innebär att
Everfresh kan anpassa utbudet efter säsong.

Just förmågan att hela tiden tänka framåt är
något som Agne Åberg uppskattar hos Äppelriket.
Everfresh vill nämligen gärna samarbeta när det gäller
utveckling, information och önskemål.

Själv satsar Agne Åberg helst på ett Aromaäpple eller
ett Clara Frijspäron.
– Det är två extra fina frukter att äta.

– De sorter som mognar senare, och är väl lämpade
för lagring, ska också säljas senare under året.

www.liftuthyrning.se
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Tel/Fax 0414-510 83 Mob 0708-370 251
Gårdlösavägen 1, 273 98 Smedstorp

Allt till humana priser! Välkomna!

Varje äppelsort har sina utmärkande
egenskaper, vilket innebär att alla
kan hitta sin favorit!

Aroma
Aroma är en frisk sort som de flesta klarar av att odla i sin hemträdgård. Det
finns också en rödare variant av Aroma som kallas Amorosa. Aroma är perfekt
till fruktsallader eftersom sorten inte brunfärgas (oxiderar) så snabbt. Aroma är
en svensk korsning som är gjord runt 1950 och mamma heter Ingrid Marie och
pappa heter Filippa.

Ingrid Marie
35 procent av den svenska produktionen består av Ingrid Marie! Sorten hittades i
en skollärarträdgård på Fyn i Danmark 1912. Ingrid Marie är jämn i fruktsättning
och frukten mognar i mitten av oktober. Sorten kan bevaras i kyl fram till februari
utan problem.

Gravensteiner
Gravensteiner är en gammal klassiker med excellent smak. Sorten ska helst hänga
länge på träden för att utveckla den perfekta balansen mellan syra och sötma.
Plockar man den tidigt får man ett äpple med mycket stärkelse. Den ”gröna”, lite
omogna, smaken man får när man plockar ett äpple innan det är fullt ätmoget kan
resultera i en väldigt spännande must. Frisk, fräsch och nästan lite rivig.
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Vi säljer väderstationer för
äppelodlingar och jordbruk.
Läs mer på www.elji.se
Myggenäs gård
471 60 Myggenäs
0304-66 99 50

Frida
Äppelrikets egen kronjuvel. Frida är frisk och god med mycket smak. Sorten går
bra att lagra i kyl långt in på senvåren och är perfekt att göra must på! Gör man
must på mogna Frida får färgen en aning rosaaktig ton. Frida är en sort som är
väldigt motståndskraftig mot svampar och insekter och passar bra till ekologiska
odlingar.

Santana
Santana är nykomling i äppelsammanhang och sorten har inte funnits i handeln
mer än några år. Nu börjar volymerna växa till sig och vi ser ett nästintill perfekt
äpple på marknaden. Santana är ett äpple som har ett fast och krispigt fruktkött,
skalet har en röd solkind och en grönaktig bakgrundsfärg. Det är ett av få äpplen
som även de som är allergiska mot äpple kan äta. Det är friskt och syrligt när det
plockas, men efter hand lägger syran sig medan sötman stiger.

Saga
Saga är ett nytt äpple i våra odlingar och det är första skörden som nu finns i
butik. Som många andra av våra äppelsorter odlas de på Österlen men just Saga
odlas även på Kullahalvön. Med sitt specifika klimat, närheten till havet och med
den bördiga jorden får Saga sina utmärkta egenskaper. Saga är ett riktigt sött äpple
med mycket arom. Det smakar bäst som nyplockat, men går att lagra till ett tag
efter jul.

Rubinola
H. M. Drottning Silvia gillar denna sort! 2007 då Äppelmarknaden firade 20 års
jubileum fick drottningen smaka några olika sorter. Rubinola var den sort som
fick bästa omdöme… Sorten har en speciellt utvecklad Arom och många som gillar
Cox Orange tycker även om Rubinola.
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MAXIMUS
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EN NY LÖSNING FÖR
FÄRSKA FRUKTER
& GRÖNSAKER.

®

• Extra varsam: Unik design av
botten minskar skador på äpplen
och päron.
• Extra volym: 35 liter mer än de
flesta 1200x1200 Big Boxar på
marknaden.
• Extra stark: 500 kg per Maximus
och 4500 kg i stapel.
• Extra ventilation: Designad för
god ventilation och snabb ned
kylning av produkterna.
• Extra hygienisk: Släta väggar
och botten med rundade hörn
bidrar till effektivare rengöring.

Kontakta oss: info.perstorp@schoellerallibert.com
Besök vår hemsida: schoellerallibert.se

Svenska äpplen året runt
Tack vare moderna lagringsmetoder kan en större del av höstens äppelskörd bevaras och flera kan äta svenska
äpplen under en större del av året. Metoden, som Äppelriket Österlen använder, bygger på att äpplena läggs i
svala rum med kontrollerad luftkvalitet och temperatur.
Efter skörden kyls äpplena ner stegvis tills temperaturen är 1–4 grader. I lagerlokalerna är det låg halt syre,
bara cirka 1 procent. I vanlig luft är det cirka 21 procent. Den lägre syrehalten gör att mognaden avstannar och
hållbarheten förlängs.
Äpplena fortsätter att andas under lagringen, men det går mycket långsammare. De avger koldioxid som
måste ledas ut ur lagringslokalen, annars får frukten bruna fläckar och fruktköttet blir
skadat. Äpplen avger en mognadsgas som heter etylen. Den transporteras ut ur
lagerlokalerna för att inte påverka äpplena. Under lagringen avstannar
äpplenas mognad. När lagret öppnas ser de ut och smakar som när de
placerades där. När det är dags att skicka iväg äpplena till grossister och
butiker tas äpplena försiktigt ut ur lagren och sorteras.
Tekniken som förlänger den svenska äppelsäsongen kallas för ULO (Ultra
Low Oxygen). I lagringslokalerna är det bara förhållandena mellan luftens
olika gaser som är förändrad. I vissa andra länder är det vanligt att man
tillsätter en gas som gör att äpplena inte utvecklar etylen, det görs inte i
Sverige.

ÄR SKORV ETT ÅTERKOMMANDE
PROBLEM I DIN FRUKTODLING?

SYLLIT® 544 SC

Bekämpar skorv både förebyggande och kurativt

Behöver du även ett effektivt växtskydd mot
bladlöss, fjärilslarver och kvalster?

Läs då vidare på nordiskalkali.se
Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett- och produktinformationen före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.
Nordisk Alkali är medlem i Svenskt Växtskydd.
Hanögatan 8, 211 24 Malmö | Tel: 040-680 85 30 | info@nordiskalkali.se | www.nordiskalkali.se

15

Äppelriket Österlen
Ekonomisk Förening
Mellby 741, 277 35 Kivik
Tel: 0414-70 600

Gården med matglädje

En färgrik hyllning
till det svenska äpplet.

Restaurang Konferens
Catering Bröllop Café

www.appelmarknaden.se

0414-714 44 • www.alle.se • Svinaberga

AB
www.osterlenslastvagnar.se

TILLGÄNGLIGHET ENKELHET PASSION
0417-281 50 • INDUSTRIGATAN 7 TOMELILLA

MASKINER

Vi har all slags utrustning för frukt- och
bärodling, både stort som smått.
ULO-lager • Sortering • Bevattning • Beskärning • Besprutning •
Plockning • Div. mätutrustning • Planteringsmateriel •
Funktionstest av sprutor • Utrustning för produktion av cider, vinäger och must

+46 044-910 32 • info@abmmaskiner.se • www.abmmaskiner.se

• 13957 • www.jssverige.se

info@appelriket.se
www.appelriket.se

