NOORKOKK
SORTIMENT 2022

Meie kasvatatavate taimede suuruste standardid
Taimede eri kasvufaasid pakuvad meile võimalusi panna taldrikule alati midagi omapärast. Olenevalt taimede
suurusest on võimalik avastada vaid antud kasvujärgule iseloomulikke tekstuure ja maitseid, mis on ainulaadsed ja
huvitavad.
Meil on kasutusel sõltuvalt tooterühmast ja kasvujärgust terminoloogia, mis aitab kokal tellimuse vormistamisel teha
valikuid ning edastada meile oma täpne soov.
Taimede erinevate kasvujärkude kasutamine mitte ainult ei rikasta valikuid retseptide ja menüü koostamisel, vaid
kannab endas ka rohelist mõtteviisi leides kasutusviise taimede väga erinevatele osadele.
NB! Loetletud toodete suuruste standardid on ligikaudsed ja sõltuvad liigist, koristatud sordist ja aastaajast.
Kasvujärk, standard

Mikro
Petite´
Top

Beebi
Täissuurus
Õitsev

Kirjeldus

Orieneteeruv suurus

Kasvujärk, kus taimele on
ilmumas või just ilmunud
esimene pärisleht
Kasvujärk, kus taimel on üks
või rohkem pärislehte
Varre tipp koos õrnade
tipulehtedega

2-6cm
Orienteeruv suurus 614cm

Taim on moodustanud
reaalse pea ( nt kapsas) või
juure ( peet, porgand, redis)
Taim on saavutanud liigi- ja
sordiomase suuruse
Taimele on tekkinud
õienupud, õisikud, õied

Näiteks porgandil võib
pikkus koos vartega olla
kuni 50cm, juure pikkus
kuni 15cm

Juurviljade suurus

Läbimõõt peedil kuni
5cm, porgandil kuni 2cm,
redisel 1-1,5cm

Toodete pakendamine
Kasutame oma kasvatatud toodete pakendamiseks peamiselt paberkotte ja pappkaste ning PET pakendeid.
Eelnimetatud pakkematerjalid on õigel sorteerimisel ja liigiti kogumisel korduvkasutatavad. Juba aastaid taaskasutame
hoogsalt ka ise juba kasutusel olnud toiduainete rühmapakendeid. Seetõttu jõuab tihtipeale meie kaup teieni hoopis
toiduõli, jäätise või näiteks küpsiste pakendamiseks kasutusel olnud rühmapakendites. Hoiame keskkonda ja
sorteerime pakendeid.

Luxveg OÜ on MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) klient alates 2012. aastast.

Võrsed
Toote nimi

Maitseomadused

Aed-harakputk (Chervil)

Maitse nagu
petersellil, millel
on aniisi alatoon

40

Apteegitill e. fenkol

Kerge magus
aniisimaitse

50

Basiilik punane

Klassikaline
basiiliku maitse

40

Basiilik roheline

Klassikaline
basiiliku maitse

40

Pakendi
suurus (g)

Basiilikute mix

40

Brokkoli

50

Karri UUS!

30g

Pakendi
hind €

Pilt

Tugeva salvei ja
värske sidrunisepähklise
maitsega. Pehme
tekstuur.
Koriander

50

Kress Curley

Vürtsikas ja
sinepine maitse,
lehel krõmps
tekstuur

50

Kuldne hernes

Magus krõmps ja
väga mahlane
hernes

50

Mikro võrsete salat
„Sensatsiooniline“

Segu päeva
parimatest
võrsetest ja
maitsetest

50

Mizuna punane

Sinepine

50

Mungalille lehed

Petersell

50g

Värske roheline
petersell

40

Punane kapsas

Magus kapsa
maitse,
tekstuurilt
krõmps

50

Verev oblikas

Hapuka-mõrkjas
ja krõmps

40

Punane peet

Maitse sama mis
peedijuurel,
mahlane

50

Petite´ Vietnami koriander
UUS!

50g

Päevalill

50

Redis

Redisejuure
maitsega

50

Redis punane

Redisejuure
maitsega

50

Rohelise herne võrsed

Värske herne
maitse

50

Rukola

Meenutab
salatkressi, sinepi
ja pähkli maitset

50

Seller

Värske seller

40

Sinep Red Giant

Vürtsikas,
mädarõikane

50

Punane tatsoi

Kapsa-sinepi
võine segu

50

Hapukas,
mahlane

50

Valge krõmps
kapsas

50

Tatar

Valge kapsas

Vesikress

40

Õied
Toote nimi

Maitseomadused

Pakendi
suurus (tk)

Begoonia õied (valge,
punane, roosa)

Krõmps-hapukas

30 tk

Begoonia õied
täidisõielised (valge,
punane)

Krõmps-hapukas

30 tk

Egiptuse tähetrobi

Lõvilõua õied

30 tk

Mõrkjas maitse

30 tk

Pelargoni õied

30 tk

Õite mix

30 tk

Pakendi
hind €

Pilt

Ürditopid
Toote nimi

Maitseomadused

Mündi mix (4 erinevat
münti)

Pakendi
suurus (tk)

4x10 tippu

Ananassmünt
Valge-rohelise kirju

40 tippu

Lemon verbena
(sidrunaloisia) top

Intensiivnevürtsikas sidrun

40 tippu

„Marokko“ münt

Pehme maitsega

40 tippu

Sidruni münt

40 tippu

„Swiss“ münt

40 tippu

Säbruline münt

40 tippu

Pakendi
hind €

Pilt

Minijuurviljad, põllutooted, köögiviljad, potitooted
Toote nimi

Maitseomadused

Pakendi
suurus

Lehtkapsas erinevad värvid

1 kg

Punane jänesekapsas
10cm potis

11tk

Rosmariin potis P9 UUS!

11tk

Pakendi
hind €

Pilt

