
Disfruta de varietats autèntiques com el nostre caqui roig brillant, la 
magrana mollar, de sabor original o les nostres taronges de qualitat 
reconeguda en tot el món.

El caqui de la varietat roig brillant té la polpa dura i es pot pelar i tallar 
com una poma, es recol·lecta semimadur i ha de ser sotmés a un 
tractament de desastringentació, però conserva el seu sabor dolç 
original. Amb este procediment s’elimina l’astringència, ja que esta 
varietat de caqui, abans d’aconseguir el punt de maduresa, és molt 
astringent i per tant no seria apte per al consum. Este caqui proporciona 
un alt contingut tant en hidrats de carboni, vitamines A i B, antioxidants 
i minerals, com en potassi, ferro i fòsfor. 

De la varietat roig brillant es el Persimon, que dóna nom al caqui de la 
denominació d’origen protegida Kaki Ribera del Xúquer. 



La major zona de producció de la magrana és el Camp d’Elx, on es 
cultiven entorn de 3.000 hectàrees de producció de la varietat mollar, 
també anomenada mollar d’Elx, que cada any recol·lecta més de 45.000 
tones. Així, de la producció anual al voltant del 40% de la producció es 
destina al mercat nacional i la resta s'exporta. A més a més, la magrana 
mollar suposa més del 80%  de la producció agrícola en molts municipis 
de les comarques meridionals alacantines i genera més de 3.000 
ocupacions directes i un miler de llocs de treball indirectes.

En la magrana també podem trobar una aportació signi�cativa de 
vitamines C, B i E, antioxidants i minerals, entre els quals destaquen el 
potassi, calci, coure, ferro, zinc, magnesi i manganés. 

L’IGP de cítrics valencians protegix la qualitat dels produïts a la 
Comunitat, que és la primera regió exportadora de cítrics del món. Amb 
2,87 milions de tones exportades en 2013, és la regió que més volum 
de cítrics en fresc exporta, més del 18% del total mundial. Espanya és 
el primer país exportador de cítrics del món, i dins d'Espanya, la 
Comunitat Valenciana genera el 56% de la producció i el 75% de les 
exportacions. 

Les taronges aporten també vitamines C i E, antioxidants, �bra i un 
percentatge elevat d’aigua, tot això sense incrementar el valor calòric. 
Són uns autèntics aliats a l’hora de nodrir-se de forma sana i natural de 
les seues propietats.


