VÅRA ÄPPELSORTER 2020
AMOROSA
Vinterfrukt, håller att lagra. Den är god att äta som sådan, bra som
hushållsäpple.
ASFARI
Vår nyaste sort. Den har en sötsyrlig smak, mycket god att äta och passar
också till efterrätter.
ATLAS & ANTONOWKA
Hushållsäppelsorter som vi har endast en liten mängd av.
DISCOVERY
Mycket populär höstfrukt. Den har en aningen sötare smak som är god att äta
som sådan men passar också till bakning, sallader och desserter.
GENEVA EARLY
Som namnet säger är detta en sommarfrukt som mognar redan i augusti.
Sötsyrlig smak, god att äta som sådan.
JASPI
Höstfrukt som är god att äta som sådan. Hör till de sorter som används som
saftäppel.
LOBO
Vinterfrukt, ”juläppel” som går bra att äta som sådan men är inte så syrlig. En
sort som är med i vår must.

RAJKA
Vinterfrukt med bra hållbarhet. Bra ”juläppel”, intensiv och söt smak, godast
att äta som sådan. Denna sort ger god must.
RUBINOLA
Den populäraste vinterfrukten, håller bra att lagra. Sötsyrlig och god att äta,
passar till desserter och bakverk. Den har extra höga c-vitamin värden och ger
den allra bästa musten.
RÖD KANEL
Höstfrukt, en gammal välkänd sort. Används i Lepolas cider (Söderlångviks
egen cider består av en utvald blandning sorter).
SAMO
Tidig höstfrukt med ljus färg och sötsyrlig smak. Passar som hushållsfrukt och
är en av de sorter som finns i vår äppelsylt.
TOBIAS
Sen höstfrukt som håller bra i lager, och passar som ät- och hushållsäppel.
Denna sort säljs i butikerna på Kimitoön och den används också till must.
VINTERKANEL
Sen höstfrukt, en korsning mellan Lobo och röd kanel. God att äta som den är,
passar som hushållsäpple. Säljs också på Kimitoön.
ÅKERÖ
Vinteräpple, god att äta som sådan, ät den genast för den håller inte så bra i
lager. Också en sort som vi har endast lite av och säljer på special-tillfällen
som Äppeldagen.
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