
Krom

pakket

echr tis het nieuwe

Kies dan voor het Krom is het nieuwe (r)echt pakket, 

samengesteld door Kromkommer.

In plaats van kleffe kaaskoekjes 

of een blikje ragout kiezen wij 

voor een assortiment met impact. 

Een kerstpakket vol producten 

Die voedselverspilling tegengaan 

of bijdragen aan een betere en 

eerlijkere keten. Stuk voor stuk 

vertellen ze een uniek verhaal 

en maken ze de wereld een 

beetje mooier.

Niet alleen heel tof om te 

krijgen maar vooral leuk om te 

geven. Maak dus deze kerst met 

ons van krom het nieuwe recht!

Dit jaar een kerstpakket met impact?

Hip on the go

Gekke groente soep

Doeiii plastic 

groentezakjes

Tony’s (What else?)

Grote wasjes, kleine wasjes...

Chewy!

Keniaanse

ketchup

Fruitig snoepje

Verfrissende thee

Bierdrinkend 

aardappels redden

Crunchy!

kaartjes

kromme

Stuur een bloemetje

koken met restjes is leuk!

Een uitwisbare indruk achterlaten

Alle peren

in een potje

Instock cooking

We hebben deze toffe producten in twee verschillende pakketten gestopt.
Check op de volgende pagina wat erin zit!
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Geef je het pakket cadeau aan heuse foodies en culinaire lekkerbekken? Kies dan voor het Kromkommer FOOOooooOD!-pakket. 

Vol producten van gered groente en fruit maar ook ander lekkers dat bijdraagt aan een betere voedselketen. Denk aan Tony’s 

Chocolonely of aan ambachtelijke Hoeksche Chips. Yum!

Ook In dit smulpakket vind je een boekje met alle verhalen over deze mooie producten en wordt alles verpakt in een

handige doos die je ook weer kunt hergebruiken. Leuk toch?

Pakket 2 - Fooooooood!

- Kromkommersoep x 2

-  IJsthee x 2 (Thijstea)_ 

- Pieperbier (Instock)  

-  Gedroogd fruit (No Candy)  

- Ketchup (The Ketchup project)  

-  Perenstroop (William Pouw)   

-  Nougat (Fairtrade Original)    

- Chips (Hoeksche chips)  

-  Chocolade x 2 (Tony’s chocolonely)

Bonus:  Groente/fruit zakje (RE-sack) 

Pakketprijs:    39,95 (excl. BTW en verzendkosten)

Smullen van producten waar je de wereld mooier en leuker mee eet en drinkt? en Iets goeds doen met producten die je kunt 

hergebruiken of die duurzaam gemaakt zijn? Kies dan voor het Kromkommer In De Mix-pakket. Zo verspil je bijvoorbeeld met de 

Keepcup een stuk minder papier en plastic terwijl je toch geniet van je favoriete koffie of thee on the go. Of stuur je iemand 

een bloemetje in de vorm van bloeikaarten. Die moeten ze zelf alleen nog wel even laten groeien.

dit pakket komt met een boekje vol verhalen over alle makers achter de producten. We verpakken het moois in een cadeaudoos 

waarin je bijvoorbeeld je kerstballen weer in kunt bewaren. Handig toch?

Dit zit er in het Krom is het nieuwe (r)echt pakket:

Join the Krommunity!

kromkommer.comwww

kromkommer @krommunity

- Kromkommersoep x 2

- Koffiebeker 340ml (Keepcup) 

-  IJsthee (Thijstea)_ 

- Pieperbier (Instock) 

- Bloeikaarten x 3 (Bloom)

- Chocolade (Tony’s Chocolonely) 

-  Gedroogd fruit (No candy)   

- Groente/fruit zakje (Re-sack)  

-  Wasschillen (Seepje)   

- Chips (Hoeksche chips)  

Pakket 1 - In de mix!

Pakketprijs:    39,95 (excl. BTW en verzendkosten)

Dan pakken we graag een extra toevoeging voor je in. Je kunt kiezen 

uit 3 items:

- Instock Cooking: conserveren kun je leren! Gedrukt op mooi steenpapier.

- Koken met restjes is leuk: creatief met restjes in je eigen keuken.

- Greenbook: bespaar een berg papier met dit uitwisbare notebook.

vraag bij interesse naar een offerte op maat! 

Laat het ons weten via kerst@kromkommer.com 

of bel naar 06-10961649

Ook zo’n Krom is het nieuwe (r)echt pakket?

Op dit pakket zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing

Uitpakken met kerst?


