
Assortiment

Wij redden groente uit verschillende seizoenen. Daarom bieden 

we in de zomer en winter verschillende smaken aan. Vraag 

ons naar de actuele beschikbaarheid. Onze zomersoepjes zijn:

courgettesoep Zwoel en zacht van smaak
Tomatensoep met een vleugje rozemarijn

en in de winter hebben we:

Wortelsoep met een kruidige twist
Pompoensoep Met een oosters tintje (nieuw!)

Bietensoep\bomvol biet

--

Iets leuks vertellen? Neem contact op! 

Correspondentie adres: 

hoogstraat 61c, 3011 PH, Rotterdam

telefoon +316 109 616 49 email info@kromkommer.com

Bestellen en prijzen

De soep is verpakt in een doos met 5 ZAKKEN (zonder kopkaart)  

a 1200 ml. een zak is voldoende voor 6 kommen a 180 ML.

De inkoopprijs van de soep is   3.95 per zak (excl. btw).  

BIJ AFNAME IN GROTE AANTALLEN IS DE PRIJS IN OVERLEG. 

Bestellen kan via info@kromkommer.com. De levertijd van de 

soepen is 2-3 werkdagen. We hanteren een betalingstermijn 

van 14 dagen. 

Wij denken graag mee hoe we het verhaal van de gekke 

groente op locatie goed kunnen overbrengen. 

Kromkommersoep is:

Superlekker! Want onze soepjes zitten bomvol gekke groente 

en pure ingredienten. Verder zijn ze na het opwarmen 

makkelijk uit te serveren in bijvoorbeeld (zelfservice) 

hotpots of au-bain marie systemen. 

-

- Zonder kunstmatige toevoegingen: De soep zit zo bomvol 

gekke groente dat er geen ruimte meer is voor toegevoegde 

suikers, kunstmatige toevoegingen, gluten en lactose. De 

soepen zijn 100% plantaardig. 

kromkommer @krommunity

Join the Krommunity!

De lekkerste soep 

van de gekste groenten

kromkommer.comwww

- prijsbewust: Wij zorgen voor een eerlijke prijs voor iedere 

stap in de keten. Onze telers krijgen een eerlijke prijs 

voor de gekke groente die zij met veel liefde hebben 

geteeld.

Volgens schatting wordt zo’n 5 tot 10% van al het groente en fruit in Nederland verspild vanwege looks 

of overproductie. Dat is toch krom? Daarom pakt Kromkommer samen met de krommunity voedselverspilling aan en zorgt 

door inspiratie, samenwerking en concrete acties voor verandering in de voedselketen. 

De krommunity bestaat uit telers, retailers, horeca en consumenten (fans!). Door onze soepjes op te nemen in het 

assortiment, word je onderdeel van de krommunity. Je zorgt er namelijk voor dat de gekke groente daadwerkelijk 

gered kunnen worden. Zo gaan we samen voedselverspilling tegen en maken we van krom het nieuwe recht!

-
-
-

- Duurzaam: De gekke groenten in deze soep zijn gered van 

de verspilling en belanden weer op ons bord in plaats 

van op de afvalberg. Daarnaast is De groente afkomstig van 

Nederlandse telers en kan zowel biologisch als gangbaar 

zijn.

---

De lekkerste soep
van de gekste groente

---

---
Groente verspillen vanwege looks of omdat er te veel van is, 

dat is toch krom? Kromkommer redt groente die normaal niet 

op ons bord belandt en maakt er de lekkerste producten van. 

Onze soepen worden gemaakt zonder kunstmatige toevoegingen en 

toegevoegde suikers en zijn ook lactose- en glutenvrij. Des te 

meer ruimte voor gekke groente dus. Samen met een krommunity 

van telers, winkels en fans pakt kromkommer voedselverspilling 

aan. Door inspiratie, samenwerking en concrete acties maken we 

samen van krom het nieuwe recht. En door deze soep te eten 

word jij ook een gekke groente held. Bam!Join the krommunity!
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