
Geniet deze Kerst van het 
Krom is het nieuwe (r)echt pakket!
Kromkommer redt gekke groente 

die anders verspild worden vanwege 

hun looks of overproductie. Want 

goed eten verspillen, dat vinden 

we krom! wij zijn niet de enigen 

die denken dat het anders kan 

en het ook anders doen. Daarom 

verzamelden we voor dit speciale 

kerstpakket producten die gemaakt 

zijn volgens het no-waste principe 

of die bijdragen aan een beter 

voedselsysteem.  

Het zijn producten van 

gepassioneerde ondernemers met 

een verhaal. Echte wereld-

verbeteraars met een passie voor 

lekkere, echte producten en een 

sterke drive om de kromheid in de 

wereld aan te pakken. Kies deze 

kerst voor dit pakket en maak 

samen met ons de wereld een 

stukje mooier, groener en leuker. 

Want, krom is het nieuwe recht!

Krom
(r)echt

pakket

is het nieuwe

gemaakt door kromkommer

Inclusief mooi boekje  

met alle verhalen

Join the krommunity! kromkommer @krommunity



Pakketprijs: € 39,95 (excl. BTW en verzendkosten). Ook het 
no-waste kookboek erbij? Vraag naar de mogelijkheden. 

voor meer info en bestellen, ga naar 

kromkommer.com/kromkerstpakket.  

bellen of mailen kan ook via 06-10961649 

of kerst@kromkommer.com. 
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Krom is het nieuwe (r)echt pakket

Uiteraard vind je in ons pakket 

de Kromkommersoepen van geredde 

gekke groente. Daarnaast zit er een 

heerlijke reep Tony’s Chocolonely 

in, die Fairtrade ingredienten bevat 

en slaafvrij geproduceerd is. Met 

de speciale broodmix van BroodNodig 

maak je van oud brood krakendvers 

nieuw brood, dat is pas no-waste! Ook 

kun je smullen van de handgemaakte 

ketchup van de Ketchupfabriek. die 

is gemaakt van tweede keus tomaten 

uit een kas die op aardwarmte draait. 

Timehandmade maakt bijzondere 

handgemaakte items van lege 

wijnflessen. William pouw maakt 

heerlijk fris perensap en no-waste 

appelstroop van gered fruit, YUM! 

Ook voorzien we je van een 

bijzonder biertje van Babylone, 

gebrouwen van oud brood. Ten slotte 

kun je genieten van fairchain koffie 

van Moyee. je mag zelf een koffie 

uitkiezen in jouw favoriete smaak en 

vorm (bonen, filtermaling of cups). 

Als extraatje kun je het no-waste 

kookboek Koken met restjes is leuk 

toevoegen. 

Wat zit er in?

Ook zo’n lekker krom, recht en echt kerstpakket?
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Op dit pakket zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing


