
 

 

 

 

 
LEKKER EN UITERAARD VERKRIJGBAAR BIJ: 

 

 
 

 
 
 

 

 

WELLANT – GUN UZELF WELLANT 
 
 
WELLANT - DE PERFECTE OERAPPEL 

Fijnproevers vragen zich wel eens af waar de goedsmakende appelrassen van 
vroeger zijn gebleven? Maar gelukkig bestaan ze nog: die heerlijke oer-appels. 
Wellant is de naam. Met recht een echte oer-appel. Zijn oorsprong ligt in Nederland. 
Door een Nederlandse selectie te kruisen met Elise ontstond Wellant. 
 
HET BESTE UIT DE NATUUR 

Wellant kent een rustige groeiperiode, waarin hij het beste van de natuur tot zich 
neemt. Het resultaat is een bijzondere appel met een uitgesproken smaak en een 
robuust formaat. In grootte, intense smaak, fruitige geur en aroma overtreft hij dan 
ook alle andere appels. Een ware en uitzonderlijke appel voor de echte 
‘connaisseurs’. 
 
ONDERZOEK 

Wellant is een bijzondere Nederlandse appel en wordt juist om die reden op een 
vooruitstrevende wijze in de markt gezet. Wellant is geselecteerd op basis van 
smaakvoorkeur van consumenten. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op de 
wensen van deze consument, zijn met verschillende vakmensen afspraken gemaakt. 
Zo werken fruittelers, boomkwekers, teeltvoorlichters, onderzoekers en alle andere 
disciplines die betrokken zijn bij het produceren van Wellant nauw met elkaar samen. 
Alleen op die manier kunnen zij keer op keer een betrouwbaar, herkenbaar en 
bovenal smakelijk product aanbieden. 
 



 

 

 

 

 
TEELT, MILIEU EN VEILIGHEID 

Aangezien Wellant uit Wageningen komt, staan er relatief veel boomgaarden met 
Wellant in de Betuwe. Maar ook in Zuid Limburg, Utrecht en in Zeeland wordt 
Wellant volop geteeld. Wellant mag alleen in de meest optimale regio’s geteeld 
worden, waardoor de perfecte smaak en hoge kwaliteit gewaarborgd is. De teelt van 
Wellant wordt intensief begeleid door teeltvoorlichters. Een continue 
kwaliteitstoezicht en de strenge wettelijke normen resulteren dan ook in een 
volmaakte appel. Dat valt niet altijd mee, Wellant bloeit en groeit immers in de 
natuur, maar de fruitteler spant zich maximaal in. Hij beseft immers heel goed dat 
zijn product bestemd is voor de versmarkt en hij alle belang heeft bij een tevreden 
klant en een duurzame werk- en leefomgeving. 
 
EXCLUSIEVE KWALITEIT 

Wellant wordt als exclusieve merkappel op de Europese markt verkocht. Dit kan 
doordat de productie en marketing van bomen en appelen gecontroleerd wordt door 
een aantal in Europa samenwerkende partijen. Zo is bepaald dat Wellant alleen in de 
meest optimale regio’s geteeld mag worden. Hierdoor is de optimale smaak en hoge 
kwaliteit van Wellant gewaarborgd. 
 
WELLANT - DE APPEL VOOR KENNERS 

Kenners blijken een uitgesproken smaak te hebben: zij houden van sterk 
aromatische appels die bovendien een veel omvattende smaak met een hoog suiker- 
en zuurgehalte hebben. De appel moet daarnaast knapperig en sappig zijn. Wellant 
combineert dit allemaal en is daarmee de perfecte appel voor de echte fijnproever. 
Het eten van Wellant blijft door zijn intense smaak en fruitige geur voor hen een 
ware belevenis. Smaakonderzoek onderstreept dat telkens weer. 
 
PREMIUM PROMOTIE 

Wellant wordt op exclusieve wijze aan de man gebracht. De promotie strategie zal in 
heel Europa daarom op eenduidige wijze gebeuren, zodat het logo, huisstijl en 
kleurgebruik overal hetzelfde is. Er is bovendien een centraal thema: Wellant wordt 
in elk land gepositioneerd als een ware delicatesse. 
Hoewel Wellant met zijn klassieke rode blos en rustieke uiterlijk al een opvallende 
verschijning in het schap is, zal er ook gebruik gemaakt worden van speciaal voor 
Wellant ontwikkelde verpakkingen. Frisse, nieuwe verpakkingen die perfect passen 
bij Wellant. Posters, displays en flyers met extra informatie completeren dit plaatje. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
KENMERKEN 
De bijzondere kenmerken van Wellant: 
 fraaie helder- tot dieprode kleur en mooie vorm 

 rustiek uiterlijk 
 doorplukken en dunning niet nodig 
 grote vruchten 
 knapperige, zeer aromatische en aangename ‘bite’ 

 prima uitstalleven op de fruitschaal 

 

Hele gedetailleerde mooie uitleg……………. 

 

Maar de beste uitleg krijgt u via uw 

smaakpapillen als u ze bij ons aan de 

kraam komt proeven! 

 

Tot ziens bij: 

 

 

 


