
   
    
 
 

 
   Probeer Redlove en u bent 

verkocht! 
 
De Redlove appel is een leven-
dige en knapperige appel, boor-
devol smaak. Een passionele 
bron van vitaliteit, vuurrood 
van schil tot vruchtvlees. De 
appel bevat 10 tot 25 keer meer 
antioxidanten (een stof die je 
extra kracht geeft) dan een gewone appel. Met de Redlove 
appel waait er een frisse wind door de keuken. De verfrissen-
de coole cocktails,de  verrassende gerechten en de speelse 
desserts zijn een streling voor het oog én de smaakpapillen.. 

 
 

De Redlove appel is een appel die een 

toegevoegde waarde heeft. Hij is bij-

zonder en verrassend. Onze bijdrage 

om gezond en fit te blijven op een 

leuke en aantrekkelijke manier. Een 

compleet nieuw soort appel die  in-

middels de wereld overgaat. De Red-

love appel onderscheidt zich door het 

vitaliserend stofje en door het, van 

fruitsuikers en fruitzuren gekenmerkt, karaktervol aroma. Een 

schat aan veelzijdigheid in diverse gerechten. De Redlove 

laat al het andere fruit achter zich. In het kweekproces zijn 

geen gentechnologische methoden gebruikt. De Redlove ap-

pel is gekweekt op conventionele wijze. 

Wij willen de Redlove graag met iedereen delen. De enorme 

uitstraling en 

het grote aantal 

antioxidanten 

zal ook u aan-

spreken. 

 

 

 

Even voorstellen  
Telen is werken aan uw gezondheid en daarom stellen wij ons 

graag aan   u voor.  

 

Jacco C. Merkens Fruit 

te Werkhoven. De boch-

tig door het landschap 

kronkelende Kromme 

Rijn omzoomt  gedeelte-

lijk de boomgaarden 

waar de rode Redlove 

appels worden gekweekt. 

  

Maatschap Jan en Marry van der Grift- Fruit is gevestigd in 

het Utrechtse  Zeist bij Bunnik. Tip van de teler: de consument 

moet nog beter leren begrijpen wanneer  je welk product moet 

eten. Daarom: vraag om advies en maak een seizoensgebonden 

keuze, ook al zijn bijna alle producten tegenwoordig het jaar 

rond verkrijgbaar.  

 

Fruitbedrijf Toon Vernooij, Boomgaard Ressen B.V. Cothen. 

Uitgangspunt bij het telen van fruit is dat de natuur zo veel mo-

gelijk zijn werk moet doen. Dan krijg je het lekkerste fruit.  

 

Fruitteeltbedrijf Van Randwijk te Strijen , eigenaar Gijsbert 

van Randwijk,  ligt in een unieke streek in het Sasse-gebied 

rond Strijen. Dit is  de oudste gemeente van de Hoeksche 

Waard, ontstaan na inpoldering.  

 

Dit team staat een gezamenlijk doel  voor ogen: bevordering 

van de kwaliteit  van de behandeling van de appel en verster-

king van de kennis die de fruitteelt vereist. Een juiste afstem-

ming van deskundigheid vereist een goede samenwerking. 

Daarop wordt nauwlettend toegezien zodat de maximale rijp-

heid en daardoor de optimale voedingswaarde wordt bereikt. 

Het team realiseert zich dat haar doen en laten verstrekkende 

gevolgen heeft voor de uiteindelijke consument.  

 

Certificering: de bedrijven zijn Global G.A.P. gecertificeerd. 

Dit betekent dat wij de vervuilende invloed op het milieu zoveel 

mogelijk beperken, het gebruik   van chemische middelen te-

gengaan en ons verantwoordelijk willen opstellen met betrek-

king tot veiligheid en gezondheid van werknemers en het wel-

zijn van de dieren. 

 

Geschiedenis 

De kweek van de appel vindt zijn oorsprong in Zwitserland. 

De eerste appel is  in Thurgau geteeld. De weg naar deze 

unieke appel heeft bijna 20 jaar geduurd: bij elke hap proef je 

de perfecte kruising tussen zuur en zoet. De bijzondere  rode 

fruitkleur zowel van buiten als van binnen is in de natuur al 

in beperkte mate aan-

wezig, vooral in wilde 

appelsoorten. Toch 

was de weg naar deze 

unieke appel lang van-

wege de zorgvuldig-

heid die werd nage-

streefd.  Duizenden 

voorgekweekte appels 

zijn geproefd en weer verworpen. Pas nadat het echt dé 

smaak had die we in gedachten hadden konden we zeggen: 

“Wij zijn er, de nieuwe, geheel andere appel is een feit!” 

J.C. Merkens Fruit te Werkhoven is licentiehouder voor Ne-

derland. Dat betekent dat we een geselecteerde partner zijn 

om deze unieke appel te gaan telen. In samenwerking met 

diverse telers zijn percelen Redlove bomen aangelegd. De 

appel  is gekweekt op conventionele wijze: puur natuur, geen 

manipulatie. Het kweekproces is gebaseerd op appels, die 

van nature rood vruchtvlees hebben.  

 

 

 

Redlove: een product met kleur 

Geplukt voor u …. 

https://redloveappel.eu/over-ons/team/
https://redloveappel.eu/over-ons/team/
https://redloveappel.eu/over-ons/geschiedenis/


  

   Producten  van de Redlove appel 

  Redlove moes .  De heerlijke ambachtelijk 

gemaakte rode appelmoes . Het dessertge-

recht appelmoes of appelspijs van de Red-

love appel is een natuurzuivere aanvulling 

op uw culinair genot.  

 

  Redlove cider.  De cider heeft een rijke aroma en wordt ge-

kenmerkt door een fris zure balans. Een absolute topper, een 

cider   die heerlijk is bij gerechten waar normaal gesproken 

een zwaardere alcoholische drank bij gedronken wordt. Maar 

ook als aperitief zeker aan te raden.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  Redlove sap puur sap De productie van (h)eerlijke vruchten     

sappen begint bij de teler. Als de oogst is binnengehaald 

wordt bij Schulp Vruchtensappen te Breukelen het fruit ver-

werkt. Eerst wordt al het fruit onder toeziend oog van mede-

werkers geïnspecteerd. Alleen  gezond fruit 

wordt gewassen, gekneusd en zorgvuldig ge-

perst. Zo komt het natuurlijke sap vrij. Daarna 

ondergaat het sap een korte warmtebehande-

ling, waardoor het in een gesloten fles prima 

lange tijd houdbaar is, maar ook de gezonde 

vitamines en mineralen behouden blijven. In 

dit hele proces wordt niets toegevoegd aan het 

fruit. Alleen het pure sap komt in de fles.  

U proeft het: een fles Redlove sap van Schulp 

Vruchtensappen is een fles vol fruit. Gezond 

fruit,  afkomstig van onze boomgaarden.  

 

 

 

 

 

 

                   

  

 

 

 

Redlove ijs.  IJs bestaat alreeds in verschillende soorten en sma-

ken.  Toch hebben wij gemeend 

daaraan de Redlove smaak nog te 

kunnen toevoegen. Uit proeven is 

namelijk gebleken dat het speci-

fieke aroma van de appel behou-

den blijft . Dit geeft een aparte 

smaaksensatie aan het ijs, zonder 

E nummers of kleur-  en smaak-

stoffen.  

 

 

 

delicatessen 

Redlove 

Aantrekkelijk voor desserts, gebak en vruchtensalades. 

https://redloveappel.eu/over-ons/team/

