
Kromkommer zet zich in 
om 

voedselverspilling tegen
 te gaan. Maar wij 

zijn daarin zeker niet d
e enige. We hebben 

heel Europa rond gespeu
rd op zoek naar 

de mooiste, lekkerste en
 leukste no-waste 

producten. En die hebben
 we gevonden.

dit jaar e
en  

KR M
is het nieuwe

ECHT(R)
PAKKET

Verras je collega’s dit jaar met het 
leukste pakket van Nederland 
waarmee je echt impact maakt; 

het Krom is het nieuwe (r)echt pakket!

Al deze ondernemers hebben een 
ding gemeen: ze pakken net als wij 
voedselverspilling aan en maken de 
lekkerste producten van geredde 

ingredienten. En wij zorgen ervoor dat 
jij ervan kunt genieten!

pakket met 

impact
?



Van je restje overgebleven 

risotto een lekkere burger maken? 

Of je overgebleven oliebollen omtoveren 

tot crackers? Restjes-koninging 

Daisy Scholte doet het allemaal. Met dit 

boek ligt ook jouw no-waste heldenstatus 

voor het oprapen.

Wij hebben een pakket samengesteld 

waar niet alleen jij superblij van 

wordt, maar ook alle sociaal 

ondernemers die door jou weer een 

beetje extra impact maken.

Ga voor het Krom is het nieuwe 

(r)echt pakket en maak samen met 

ons van krom het nieuwe recht.

meer informatie?

kerst@kromkommer.com

06-10961649 

www.kromkommer.com/kerstpakketten

KR M
is het nie

uwe

ECHT(R)
PAKKET

Extra uitpakken?

Pakketprijs: € 35,00 (excl. BTW
 &

 verzendkosten) O
p dit 

pakket zijn onze algem
ene voorw

aarden vantoepassing. 

Prijs toevoeging 1:  

€ 17,50 (excl. BTW
)

Prijs toevoeging 2:
€ 15,- (excl. BTW

)

kromkommer.comwww

kromkommer 

@krommunity

1x Kromme Groente Soep van Kromkommer

1x Toost Bier van BeeBlue

1x Limonade van Pep

1x Fruit Jerkey van Snact

1x Appelchips van Sparefruit

1x Granola van Bierbostel van Instock

1x Ketchup van Rubies in the Rubble

1x Jam van Twisted

1x Kaars van gerecycled vet van Rescued

1x SOOP van BeeBlue

krom is het nieuwe ((r)echt pakket?
Wat z

it er 

allem
aal in

 het

Het Krom is het nieuwe (r)echt pakket is een echte 

blijmaker. Maar soms wil je nog even extra uitpakken. 

Dat snappen wij. Daarom hebben we twee toevoegingen 

gekozen die jouw pakket nog mooier en grootser maken.

lekker koken 

met restjes

toevoeging 2

Stel je voor: eerst jezelf heerlijk zacht scrubben 

met de coffeescrub van The Rub Scrub en daarna 

genieten van een frisse Cold Brew of een kop 

thee van Frank About Tea met een stuk (h)eerlijke 

chocolade. mmmmmm!

Momentje 
voor jezelf

toevoegin
g 1

1x Cold brew coffee van Moyee

1x Thee van Frank about Tea

1x Bodyscrub (100gr) van The Rub Scrub 

1x Chocolade van de Chocolate Makers 

---
---


