Z mazowieckiego sadu
na europejskie stoły



Jabłka towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. O znaczeniu jabłoni i jabłka w
dziejach człowieka mówią nam dużo symbolika oraz liczne mity i legendy. Jabłka są
najbardziej znanym owocem w dziejach. Bywały zarzewiem niezgody i wojny,
przedmiotem pożądania, atrybutem władzy, bodźcem dla umysłów ścisłych i
natchnieniem dla poetów. Zakazany owoc z „drzewa wiadomości dobrego i złego”, który
stał się powodem wypędzenia z raju pierwszych rodziców, miał być jabłkiem. Jabłko to
również symbol miłości, płodności i życia. W mitologii greckiej Dionizos miał stworzyć
jabłoń i podarować ją Afrodycie. Z czasem stało się symbolem panowania nad światem i
jako jabłko monarsze wraz z koroną, berłem i mieczem weszło w skład insygniów
koronacyjnych cesarzy, a później monarchów. Jabłko toczy się przez legendy i baśnie
całego świata.

...jabłkowe sady, w których śpiący nieśmiertelni bohaterowie i władcy
spoczywają,
czekając
na
przebudzenie.
Historia
o
jabłku
niezgody prowadzącym do wojny trojańskiej. Rzucone między boginie
jabłko nosi napis „dla najpiękniejszej”. Gdyby nie jabłko, które spadło na
głowę Newtona, nie mielibyśmy powszechnej teorii ciążenia...Nowy York
nazywany jest Wielkim Jabłkiem. Nadgryzione jabłko tworzy logo jednej z
największych korporacji na świecie

Uprawa jabłoni sięga bardzo dawnych czasów. W Polsce jabłonie stały się
charakterystycznym elementem uprawy już za czasów pierwszych Piastów. Do
udoskonalenia i rozszerzenia w Polsce upraw drzew owocowych przyczynili się
średniowieczni zakonnicy, zwłaszcza benedyktyni i cystersi. Jak świadczą przekazy
pisarzy, zwłaszcza Długosza, a później Reja, uprawa jabłoni rozwijała się bardzo dobrze
w okresie późnego średniowiecza.

Popularnym elementem polskiego krajobrazu były stare sady. Składały się
z wysokopiennych, starych drzew, rosnących za domem gospodarza lub wokół niego..
W wieku XIX miał miejsce postęp gospodarczy i techniczny, który można by
porównać do rewolucji: nastąpił rozwój miast i wzrosło zapotrzebowanie na
żywność... Dało to początek rozwojowi sadów owocowych, głównie jabłoniowych.
Na początku XX wieku zaczęto zakładać sady handlowe, a w 1918 roku wybudowano
pierwszą przechowalnię owoców w Polsce...

Rejon grójecki nazywany „największym sadem Europy” to ponad 500 lat
tradycji sadowniczych sięgających czasów królowej Bony, która w XVI
wieku otrzymała w tej części kraju ogromne połacie ziemi i przeznaczyła je
na królewską plantację drzew owocowych, w szczególności jabłoni. Przez
kolejne stulecia jabłka z okolic Grójca lądowały nie tylko na polskich
stołach, ale zasłynęły na całym kontynencie. Obecnie na terenie
Grójecczyzny rosną intensywne sady, które dostarczają około 40% polskiej
produkcji jabłek.

Wśród niekwestionowanych gwiazd polskiej gospodarki są jabłka, od zawsze
postrzegane jako nasze dobro narodowe. Ze względu na warunki klimatyczne i wieki
doświadczeń polskich sadowników, polskie jabłka znane są z doskonałego smaku i
różnorodności odmian. Pod względem wolumenu sprzedaży, Polska jest największym unijnym
i trzecim globalnym producentem tych owoców — według prognoz Eurostatu
tegoroczna produkcja jabłek w Polsce wyniesie ok. 4,2 mln ton, wobec 11,2 mln
wyprodukowanych we wszystkich krajach UE.

Spółka JABŁKO SIEDLECKIE powstała w 2010 r. z inicjatywy grupy sadowników regionu
siedleckiego . Siedziba firmy znajduje się w województwie mazowieckim w miejscowości
Suchożebry.
Główny profil działalności to handel świeżymi owocami i warzywami.
Od roku 2013 po uruchomieniu nowoczesnej tłoczni wyposażonej w najnowszej
generacji linię słoweńskiej firmy NIKO o wydajności 1000l/h firma stała się wiodącym
w Polsce i Europie producentem soków tłoczonych na zimno.
Produkt firmowy to: naturalnie mętny Sok Jabłkowy NFC wyciskany na zimno o nazwie
Jabłko Siedleckie 5l. 100% soku bez konserwantów i cukrów w opakowaniu Bag in Box
Wysoka jakość potwierdzają certyfikaty Global GAP

Szukasz ciekawych przepisów na dania z jabłek? Wypróbuj jabłka po azersku lub po szkocku. Jeśli
lubisz zaskakujące połączenia smaków zrób jabłka po staropolsku z chrzanem i goździkami, albo
migdałowo-jabłkowe ciasto z jabłek po żydowsku. Wiele potraw z jabłkami weszło do kanonu sztuki
kulinarnej. Najsłynniejszy jest austriacki strudel i angielska szarlotka. Pyszne są Apple Crumble –
irlandzkie jabłka pieczone z cynamonem na kruszonych biszkoptach, szwedzki tort jabłeczny i wiele ,
wiele innych.
I pomyśleć, że wszystkie potrawy , które na stałe weszły do kanonu sztuki kulinarnej Europy
zapewne przyrządzane są z mazowieckich jabłek...
SMACZNEGO!!!
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