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Parteneriat ASAT cu producătorul agricol Agnes Jansen pentru anul 2016 

Lista legumelor planificate  
 

salate salată/spanac babyleaf 

 
Salată (căpățână) 

 
rucola 

 
salata fetica  

 
castraveți 

cepe/praz ceapă verde (leg) 

 
ceapă  (leg) 

 
ceapă uscată (kg) 

 
usturoi verde leg 

 
praz (leg) 

frunze mangold (leg) 

 
kale (leg) 

 
kale/broc mix (leg) 

 
pak soy – varză chinezească (buc) 

leguminose mazăre  (kg) 

 
mazăre păstai (kg) 

 
fasole (kg) 

rădăcine morcov (leg) 

 
morcov (kg) 

 
sfeclă (leg) 

 
sfeclă (kg) 

 
păstârnac (kg) 

 
pătrunjel rădăcină (buc) 

 
țelină (buc) 

varză etc brocoli (kg) 

 
varză roșie (buc) 

 
gulie (buc) 

 
varza bruxelles (kg) 

 
varză creață (buc) 

ratatouille vinete (buc) 

 
roșii cherry (kg) 

 
roșii tradiționale (kg) 

 
dovlecel (buc) 

 
ardei  (kg) 

dovleci dovleac - diverse soiuri (buc) 

aromatice verdeturi (leg) 

diverse ridichi (leg) 

 
sparanghel leg 300g 

 
fenicul (buc) 

 
hrean leg 



                                                                                 

                                                                                                Hrană sănătoasă direct de la țărani! 

2 
 

 

Preconizarea distribuției lunare a legumelor în coș1 

Mai  

Salată/spanac babyleaf, rucola, salată fetica, ceapă verde, usturoi verde, ridichi, sparanghel 

 

Iunie  

Salată/spanac babyleaf, salată, rucola, ceapă verde, usturoi verde, praz, mangold, kale, mazăre, mazăre 

păstăi, morcovi, sfeclă, brocoli, gulie, verdețuri, ridichi, sparanghel, sfeclă 

 

Iulie  

Salată/spanac babyleaf, salată, rucola, castraveți, ceapă, mangold, kale, mazăre păstăi, fasole, morcovi, 

sfeclă, brocoli, gulie, vinete, roșii cherry, dovlecel, verdețuri, ridichi, fenicul, castraveți 

 

August  

Salată/spanac babyleaf, rucola, castraveți, ceapă uscată, mangold, fasole, morcovi, sfeclă, gulie, vinete, 

roșii cherry, roșii tradiționale, dovlecel, ardei, dovleac, verdețuri 

 

Septembrie 

Salată/spanac babyleaf, salată, castraveți, ceapă uscată, praz, mangold, pak soy, morcovi, sfeclă, varză 

roșie, gulie, vinete, roșii cherry, roșii tradiționale, dovlecel, ardei, dovleac, verdețuri, fenicul 

 

Octombrie 

Salată/spanac babyleaf, salată, ceapă uscată, praz, mangold, kale, pak soy, fasole, morcovi, sfeclă, 

păstârnac, pătrunjel rădăcină, țelină, brocoli, varză de Bruxelles, varză creață, roșii cherry, roșii 

tradiționale, ardei, dovleac, verdețuri, hrean 

 

Noiembrie 

Salată/spanac babyleaf, salată fetica, ceapă uscată, praz, mangold, kale, pak soy, morcovi, sfeclă, 

păstârnac, pătrunjel rădăcină, țelină, varză roșie, gulie, varză de Bruxelles, varză creață, roșii tradiționale, 

ardei, dovleac, verdețuri 

 

 

Număr total de distribuții prevăzute pentru 2016: 26 distribuții  

Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie 

2 5 4 4 4 4 3 

 

 

                                                           
1 Această estimare este aproximativă şi nu reprezintă un angajament de distribuţie ferm, recolta în 

agricultura naturală fiind sub influenţa unor factori climaterici variabili de la an la an. 

 


