
Ábrahám zöldség- és 
gyümölcslevek és bérfeldolgozás



Történetük
• 1990-es években Ábrahám Zoltán és Gyula (a jelenlegi tulajdonosok)
édesapja kezdte el a vállalkozást.

• Röjtökmuzsaj és Fertőszentmiklós között telepítettek almást és
szőlőt.

• A fiúk erdészeti iskolába jártak→ ebben a közegben nőttek fel, nem
volt idegen a mezőgazdasági munka számukra.

• Zoli bővítette a vállalkozást→ma már
• 4 hektár almás (kb. 25 ezer fa) – 9 fajta

• 0,5 hektár barackos (kb. 500 fa) – 7 fajta

• 0,5 hektár csemegeszőlőjük van

• Ma is kifejezetten családi vállalkozásról beszélhetünk.



Pozitívumok és negatívumok

•Családi hagyomány
öröklődik a generációk
között.
•Szeretik a munkájuk.
•Sok pozitív
visszajelzést kapnak.
•Rengeteg támogatást
kapnak a
Vidékfejlesztési
Egyesülettl.

•Kétkezi munkát
igényel.

•Nehéz munkaerőt
találni a környéken.

•Az időjárás
viszontagságainak
kitett ágazat.



Termékeik

• 100%-os almalé, szőlőlé, baracklé

•Alma-homoktövislé

•Alma-céklalé

•Kiszerelés: 5 liter, 3 liter, 0,5 liter,
2 deciliter



Kereskedelmi tevékenység

•A család évek óta sikeres
bolthálózatot működtet
Fertőszentmiklóson,
Fertőszéplakon és Fertődön.

• 2018-ban pedig Fertőszentmiklóson
gyümölcsfeldolgozó üzemet
nyitottak → saját gyümölcseiket
dolgozzák fel, illetve bérfeldolgozást
is vállalnak.



Bolthálózat



Kapcsolódás a térséghez

•Szüleik és nagyszüleik, mint sokan
mások ezen a vidéken, szoros
kapcsolatot ápoltak a
termőfölddel.
•Már gyermekkorukban tevékeny

részesei lehettek a természet folyton
megújuló gazdagságának.
•Remélik, megérik még, hogy ez a föld

gyermekeik keze munkáját
jutalmazza bő termésével.



Gyümölcsfeldolgozás

•2018. októbere óta gyártanak 100 %-
os natúrleveket, elsősorban saját és a
térség termelői által megtermelt
zöldségekből és gyümölcsökből.
•Voran gyártósoruk segítségével a
gyümölcsök mosás, magozás, darálás,
préselés és passztőrözés után
kerülnek a bag-in-box csomagolásba,
melyből 5, 3, 1 és 0,2 literes
kiszerelést készítenek.



Vidék Minősége védjegy 

•Az Ábrahám natúrlevek a Vidék Minősége
védjeggyel ellátott termékek.
•Aki olyan termékkel vagy szolgáltatással
találkozik, amelyet a Vidék Minősége
védjegy minősít, biztos lehet benne, hogy a
szimbólum használója
• » élen jár a környezettudatosságban,
• » kiváló minőséget kínál,
• » hű az esélyegyenlőségi elvekhez,
• » valamint társadalmi és szociális

felelősségvállalásával segíti a régió
fejlődését.
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