
 

 

 

 
 
Collina 

 

Collina är ett medelstort äpple som har ett tunt och blankt skal 
med en gulgrön bakgrund med en röd kind. 
Fruktköttet är vitt, krispigt och mycket saftigt. 
Smaken är söt och frisk med en aromatisk smak.  

Gloster 

 

Ett Gloster är något som de flesta äppelallergiker kan tåla. 
Gloster är ett vinteräpple vars skal är av mestadels intensiv röd 
färg.  
Fruktköttet är gulvitt, krispigt och mycket saftigt. 
Smaken är söt och syrlig med en uppfriskande aromatisk smak.  

Rubinola 

 

Storleken är medelstort med en gyllenröd färg på en intensiv gul 
bakgrund. 
Skalet är tunt och blankt, men vid lagring blir skalet fetare. 
Fruktköttet är ljustgult, fast och krispigt. 
Smaken är saftig och lätt syrlig.  

Nanna 

 

Fruktköttet är fast och vitt samt sprött och mycket saftigt. 
Skalet är tunt, robust och slätt. 
Grundfärgen är gul med fina röda strimmor och har en röd 
“kind”. 
Äpplet är stort och smaken är mycket aromatisk samt syrligt. 

 

 

Bellida 

 

Bellida är ett stort runt äpple, som är mycket saftigt och med en 
söt smak. 
Fruktköttet är mycket fast. 
Grundfärgen är gröngul med 50-75% röd täckfärg. 
Bellida är ett vinteräpple med mycket lång lagringstid och håller 
mycket hög kvalitet som ätäpple. 

Aroma 

 

Grundfärgen är gröngul till gul med lysande röd täckfärg med 
ljusa pickar på solsidan. 
Det gulvita fruktköttet är sprött och har en aromrik smak med 
god balans mellan socker och syra.  
Aroma passar till det mesta, både som ätfrukt och att användas i 
matlagning, till mos och i bakverk då den håller formen bra.  

Transparante Blanche 

 

Äpplen är medelstora, till formen runda eller lite konformiga, 
ofta ensidigt utvecklade.  
Grundfärgen är gröngul eller gul och fruktköttet är vitt. 
Skalet är mycket tunt och ömtåligt, som blir fetare vid lagring. 
Ett mycket saftigt, syrligt och aromatiskt äpple till smaken. 

Vistabella 

 

Vistabella är ett medelstort äpple med ett ljust gulgrönt skal, 
som på solsidan blir djupröd.  
Fruktköttet är vitt, mjukt och saftigt. 
 

 

 

Åkerö 

 

Äpplet är medelstort och äggrunt med en karaktäristisk “svulst” 
vid skaftfästet. 
Skalet har en vitgul grundfärg och en täckfärg av ljust tegelrött 
med mörkröda prickar och strimmor. 
Fruktköttet är vitgult och fast. 
Smaken är milt syrlig med en fin balans mellan sötma, syra och 
arom. 

Cox´s Orange 

 

Frukten är medelstor eller liten med plattrund form, kan variera i 
höjden och har ibland en köttig stjälk. 
Skalet är matt med grön till guldgul grundfärg med mattröd 
marmorerad täckfärg. 
Köttet är gulaktigt och saftigt, sött och svagt syrligt. 
Smaken är kryddig 
Cox´s Orange är det mest omtyckta och tillika kända svenska 
äpple vi har på marknaden, detta beroende på den förnäma 
smaken.  

Discovery 

 

Discovery härstammar från England, togs fram i början av 1960-
talet och är en korsning mellan Worcesterparmän och Beauty of 
Bath. 
Äpplet är medelstort med konisk plattrund form. Skalet är tjockt, 
matt och halva äpplet täcks av en vackert röd färg med grön 
bottenfärg.  
Discovery är ett transporttålig äpple med fast fruktkött. 
Smaken är söt med en frisk arom. 
Discovery är ett typiskt dessertäpple, men kan också användas i 
sallader.  
Bästa användningstid är september.  
Det är en tidig svensk höstsort som har kort säsong eftersom den 
inte bör lagras.  
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Elstar Elshof 

 

Elstar Elshof är ett medelstort runt äpple med mycket lång 
lagingskapacitet. 

Grundfärgen är gröngul och täckfärgen röd. 
Fruktköttet är ljusgult, saftigt, hårt och krispigt. 
Smaken är frisk, svagt syrlig och söt med en mycket god smak 
och angenäm arom. 

Passar bäst som ätfrukt och dessertfrukt. 

Bästa användningstid är mellan okt. – mars . 

Katja 

 

Katja är medelstort med rundat kägellik eller äggrund form med 
platt undersida. 
Skalet är tunt, matt och med gröngul till gul grundfärg med 
nästan helt täckande röd täckfärg. 
Fruktköttet har en syrlig smak och är grönvitt, fast och saftigt.  
Katja är ganska sött och är ett gott dessertäpple. 

Röda Gravensteiner 

 

Äpplet är stort, högbyggt med tydliga åsar över hela frukten 
Färgen är antingen helröd eller guldgult med röd färg, ibland 
med små prickar eller strimmor. 
Skalet är fett och glänsande 
Gravensteiner är ett mycket saftigt äpple och har en utsökt 
arom.  
Gult, ganska fast fruktkött med syrlig söt smak.  

Sorten är ganska ömtålig och bör hanteras varsamt såväl i butik 
som hemma i köket..  

 

 

 

 

 

 

 

Signe Tillisch 

 

Äpplet är stort eller mycket stort, runt med tydliga åsar. 
Bottenfärgen är ljusgrön eller ljusgul med fina punkter, ibland 
med en svag skiftning i rött på solsidan. 

Köttet är ganska löst, grönt- eller gulvitt, saftigt, sött och lite 
syrligt. 
Skalet är tunt, fett och glänsande. Smaken är söt, svagt syrlig 
med fin arom. 

Signe Tillisch är en mycket god dessertfrukt men passar också 
ypperligt i matlagning  
t ex i sallader, som ugnsstekt, kompott, grytor, pajer och kakor. 

Summerred 

 

Köttet är gulvitt, ibland med röda strimmor, fast, saftigt, krispigt 
och välsmakande. 

Smaken är typisk svensk med en syrlig frisk smak och med viss 
sötma. 

Sunrise 

 

Äpplet är medelstort till stort, enhetlig form och ovalt runda. 
Sunrise har en utmärkt söt smak och är ett mycket saftigt 
sommaräpple. 

Fruktköttet är fast och gulgrönt till färgen 
Grundfärgen är blekt gul med röda ränder som rodnar på 
solsidan med ca 50% röd färg. 
Skalet är slätt, tunt och sprött. 

Sunrise är ett mycket gott ätäpple.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kim 

 

Kim är en korsning mellan Cortland och IngridMarie som bar 
frukt 1946, men lanserades först i slutet av 1970-talet. 

Frukten är medelstor eller stor och rund eller plattrund. 
Kraftigt skal med vaxskikt med ljust gulgrön grundfärg, till största 
delen täckt av lysande röd färg. 
Kim liknar Ingrid Marie. 

Köttet är vitt, fast och friskt. 

Ingrid Marie 

 

Äpplet är medelstort och har en rund eller plattrund form. 
Grundfärgen är gulgrön, till stor del täckt av mörkröd, 
marmorerad täckfärg. 
Smaken är frisk och fin med lätt kryddad arom och köttet är 
vitgult eller grönaktigt, saftigt och sötsyrligt. 

Ingrid Marie har god hållbarhet. Främst är det en dessertfrukt 
men den kan även användas i sallader,  

Elise 

 

Elise är en ganska ny äppelsort. 

Färgen går i olika toner av mörkrött. 
Fruktköttet är gulvitt och saftigt. 
Smaken är frisk, syrlig och söt. 

Ett gott ätäpple men går även att använda till desserter som 
pajer och kakor. 

 

Svenska Äpplen 


