
… Exklusive Hofsorten GmbH heeft de exclusieve 
teeltlicentie en marketinglicentie verworven 

voor de huisverkoop in Duitsland!

We hebben onze eerste slag geslagen…
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knapperig, sappig, fris-zoet

fruitig, spicy en lichte vanillesmaak

hoor de onmiskenbare crunch

SnapDragon® werd met succes geïntroduceerd in 2011 in de 
staat NewYork; USA. Het marketingconcept is eigentijds – 

opvallend en perfect voor de jonge doelgroep, die houden van 
een knapperige, sappige, fris-zoete appel. 

Sinds 2016 is SnapDragon® op proeftuinen in Duitsland op 
geschiktheid voor de teelt getest.

Smaakbeleving

Ervaar het aroma

Bite 

Onze ervaring

Meer dan 500 consumenten hebben SnapDragon® al 
geprobeerd in onze winkels. Meer dan 50% wilde SnapDragon®

kopen en vroeg er actief om. De Monster Crunch is uniek!

Wij, Exklusive Hofsorten GmbH, hebben de exclusieve 
marketing- en teeltrechten voor SnapDragon® gekregen voor 

huisverkopers in Duitsland.
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Georg Boekels 
Na enkele jaren testen in onze boomgaarden hebben 
we geen schade aan de bloei of zonnebrand ontdekt. 
SnapDragon® heeft een regelmatige, sterke bloei, dunt 
zichzelf wel door te ruien. We hebben al zeer goede re-
sultaten behaald met ULO-bewaring en SmartFresh®. 
De appel overtuigde me omdat hij heel goed bewaard 
kan worden en zo bijdraagt aan een lange verkooptijd. 

Manfred Felten
Onze teeltervaring laat zien dat we met SnapDragon®

een zeer homogeen gladde vrucht kunnen produceren. 
De boom is makkelijk in onderhoud en heeft weinig 
teelthandelingen nodig. SnapDragon® is een middel-
grote vrucht, met een gladde schil, vergelijkbaar met die 
van Jonagold. 80-90% pack-out. De appel smaakt direct 
vanaf de boom.

Herbert Knuppen
Met de Amerikaanse licentiehouder PVM zijn we tot 
een nauwe en constructieve samenwerking met de 
Exklusive Hofsorten GmbH gekomen. Het logo wordt 
onveranderd overgenomen van het Amerikaanse merk. 
SnapDragon® is een volledig ontwikkeld merk met 
jarenlange teelt- en marketingervaring.

Roland Schmitz-Hübsch
Door klanten te laten proeven in onze winkels kunnen 
we snel de marktwaarde van een nieuw ras bepalen. 
Meer dan 500 testresultaten van klanten in onze hu-
isverkoop laten zien dat SnapDragon® bijzonder goed 
wordt ontvangen door jonge klanten en jonge gezinnen. 
Een zeer belangrijke en interessante doelgroep! Meer dan 
50% van de klanten wilde SnapDragon® kopen. Klanten 
zijn overtuigd van de unieke knapperigheid van de appel. 
Een zeer sappige, zoete, licht aromatische appel. 

Coördinator Benelux
Sophie Horstink

Zelfs als uw huisverkoop niet in duitsland is, verheugen 
we ons op uw interesse in SnapDragon®.

Mobiel: +31-6-23478965
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Als Exklusive Hofsorten GmbH zijn wij uw con-
tactpersoon voor SnapDragon®. Exklusive Hof-
sorten GmbH heeft de exclusieve teeltlicentie 
en marketinglicentie voor de huisverkoop in 
Duitsland. Vanaf het najaar van 2021 zijn de 
eerste bomen van SnapDragon® beschikbaar 
voor de huisverkoop. Zelfs als uw huisverkoop 
niet in duitsland is, verheugen we ons op uw 
interesse in SnapDragon®.

De overname van de exclusieve marketing- 
en teeltrechten door Exklusive Hofsorten 
GmbH biedt de huisverkoop de mogelijkheid 
om SnapDragon® te telen en de appels op de 
markt te brengen. 

We kijken uit naar uw interesse in SnapDragon®!

Stuur ons een e-mail naar: 
info@exklusivehofsorten.de

Ouders Honeycrisp x NY752

Veredelaar Cornell University, Verenigde Staten, in 1998 

Smaak fris, sappig, zoet, spicy, licht vanilleachtig

Boom zwak-groeiend

Oogst 3e week van september (locatie Keulen/Bonn), doorplukken aanbevolen 

Houdbaarheid in ULO tot het voorjaar, SmartFresh® mogelijk

Fruit Hoog dekkingskleurgehalte, homogeen, glad - geen verruwing 

Ziekten lage gevoeligheid voor meeldauw, vergelijkbaar met Golden Delicious, 
minder gevoelig voor schurft

Om samen de doelstellingen voor nieuwe 
appelrassen te bereiken, bundelen we de fruit-
telers met huisverkoop in een internationaal 
netwerk. Door het nieuw marketingconcept 
in de fruitteelt (lees: clubconcept) krijgt de 
huisverkoop nauwelijks toegang tot de teelt van 
nieuwe interessante appelrassen. Ze worden 
buitengesloten van de huidige markt. 

Zonder nieuwe appelrassen kan de huisverkoop 
zich niet verder ontwikkelen. 

Onze rassenselectie is niet gebaseerd op de 
belangen van licentiehouders of marketing-
concepten, maar we oriënteren ons direct op 
de wensen en mening van de consument door 
diverse smaaktesten bij fruittelers met huis-
verkoop te doen. 

Bestaande uit een ervaren netwerker en drie 
fruittelers met huisverkoop hebben wij 
een internationaal netwerk opgebouwd.  

Elke huisverkoper kan deelnemen 
aan het netwerk en per e-mail 
geïnformeerd worden over 
de nieuwe rassen. Zodra 
rassen volledig getest zijn, 
worden ze aan het netwerk 
gepresenteerd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: 
info@exklusivehofsorten.de 

Voor meer informatie: 
www.exklusivehofsorten.de
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Bedrijfsadres
Herbert Knuppen

An der Josefhöhe 39 • 53117 Bonn
www.exklusivehofsorten.de
info@exklusivehofsorten.de

+49 (0) 172 82 88 671


