Slovensky cesnak, pestovanie a predaj
Našou hlavnou komoditou ,
ktorej sa venujeme je pestovanie
slovenskéhoi cesnaku. Cesnak sa
v našich podmienach pestuje už od
nepamäti. V poslednom desaťročí ho
však vytglačil lacný dovozový cesnak
predovšetkým z číny. Podľa dostupných
inormácii je náš cesnak 5 až 11 krát
intenzívnejší čo sa trýka chute ale aj
vône.
Tak ako aj u iných plodín aj
jednotlivé odrody cesnaku majú rôzne
vlastnosti. Niektoré odrody sú veľmi
štipľavé, iné silne aromatické, alebo
mame i odrody ktoré majú jemnejšiu
chuť a sú vhodne predovšetkým na prípravu šalátov či nátierok.
V súčasnosti pestujeme konzumný cesnak ale pre záujemcov vieme zabezpečiť i certifikovanú
sadbu viacerých odrôd.
Cesnak pestujeme s maximálnym vylúčením chémie, prihnojovanie robíme organickým BIO
hnojivom z kalifornských dážďoviek.. Dôraz kladieme predovšetkým na kvalitu. Aj napriek tomu že
cesnak vyžaduje množstvo ručnej práce robíme to pre Vás s radosťou aby sme Vám vedeli ponúknuť
kvalitný a zdravý produkt z našich slovenských polí, o ktorom viete že netrčal ošetrený 2 roky niekde
v sklade. Informácie z pestovania ale aj cesnaku nájde na našich stránkach kde budeme postupne
pridávať množstvo informácii nielen z pestovania ale aj o tom ako pestovať a ako sa dá cesnak využívať
i v kuchyni. Recepty ktoré budeme zverejňovať na našich stránkach určite rozšíria možnosti použitia
cesnaku v našej gastronómii.
Výlučne predávame iba cesnak náš dopestovaný cesnak, v žiadnom prípade nie čínsky či iný
dovozový.
Pre veľký záujem aký bol v minulých rokoch o slovenský cesnak máme úrodu obyčajne veľmi
rýchlo predanú, preto ak mate záujem môžete si ho predobjednať v našom e-shope zo zľavou
Distribuovať ho však budeme až po zbere a usušení, čo predpokladáme v tomto roku asi od 1.augusta
Ak by ste mali akékoľvek otázky kontaktujte nás na info@biokonzult.sk

Ukážka dvoch odrôd cesnaku, hlavne toho ako sa môžu dve odrody od seba už na prvý pohľad líšiť

