Kromkommer voert actie voor aanpassing
kwaliteitseisen groente en fruit
Donderdag 15 juni 2017 - Zo’n 20% van de pastinaken
belandt nooit op ons bord. Niet omdat ze niet lekker
zijn, maar simpelweg omdat ze niet voldoen aan de
perfecte ‘looks’. Alleen de kaarsrechte exemplaren die
passen binnen bepaalde afmetingen vind je terug in
de schappen van de winkel. Kromkommer vindt dat het
tijd is voor een nieuwe definitie van kwaliteit. Daarom
voeren de groenteredders op 20 juni actie in Den Haag.
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Voor meer informatie over

Kromkommer en de ‘Krom

d.m.v. inspiratie, campagnes en concrete acties voor
verandering in de voedselketen. Kromkommer is
een sociale onderneming. Kijk voor meer info over
Kromkommer op http://www.kromkommer.com.

+ recht, dat is pas echt’ campagne kun je contact
opnemen met Chantal Engelen:
Chantal@kromkommer.com / 06-47478080.

Krom Pastinaak Festijn op het Plein
20 juni, 11.00-15.00 uur, Plein te Den Haag. Kijk voor
meer info op
https://www.facebook.com/events/321086944993089

Achtergrondinformatie verspilling
van pastinaken & kwaliteitseisen
http://www.kromkommer.com/krom-recht-dat-is-pas-echt/

Beeldmateriaal
Download hier beeldmateriaal

Over Kromkommer
Sinds 2012 zet Kromkommer zich in voor het redden
van kromme groente en fruit. Zo’n 10% van al het
groente en fruit wordt verspild omdat het niet mooi
genoeg is of omdat er teveel van is. Kromkommer redt
deze groente en maakt er de lekkerste pure soepen
van. Samen met de Krommunity zorgt Kromkommer
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