e gr oe nte!
D e lek ke rs te so ep va n kr om m

Zo’n 10% van al het groente en fruit in Nederland wordt
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 aanbod, word je onderdeel van de
Krommunity. Je zorgt er namelijk voor dat de
kromme groente daadwerkelijk gered worden. Zo
gaan we samen voedselverspilling tegen en maken
we van krom het nieuwe recht!

Bestellen

Kromkommersoep is:
1

Superlekker! Want onze soepjes zitten bomvol kromme
groente en pure ingrediënten. Verder zijn ze na het
opwarmen makkelijk uit te serveren in bijvoorbeeld
(zelfservice) hotpots of au-bain marie systemen.

2

Zonder kunstmatige toevoegingen: De soep zit zo
bomvol kromme groente dat er geen ruimte meer is voor
toegevoegde suikers, kunstmatige toevoegingen, gluten en
lactose. De soepen zijn 100% plantaardig.

3

Eerlijk: Wij zorgen voor een eerlijke prijs voor iedere stap
in de keten. Onze telers krijgen een eerlijke prijs voor de
kromme groente die zij met veel liefde hebben geteeld.

4

Duurzaam: De kromme groenten in deze soep zijn in
Nederland gered van de verspilling en kunnen zowel
biologisch als gangbaar zijn. Met onze soep belanden
kromme groenten weer op ons bord in plaats van op de
afvalberg.

1

Onze grootverbruik zakken zijn te bestellen vanaf 17 dozen
à 5 zakken (1200 ml). Uit een zak kunnen 6 kommen à 200ml
geschonken worden. Uiteraard kan binnen het minimaal aantal
dozen gevarieerd worden met smaakvarianten. Check het
document ‘‘bijdrage verzending kromkommersoep’’ voor meer
info over de verzendkosten.

2

Bestellen kan via www.kromkommer.com/bestellen.
De levertijd van de soepen is 2-3 werkdagen. We hanteren
een betalingstermijn van 14 dagen.
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Assortiment
Wij redden groente uit verschillende seizoenen. Daarom
bieden we in de zomer en winter verschillende smaken
aan. Vraag ons naar de actuele beschikbaarheid:
Knolselderijsoep hartverwarmend met appel en tijm
Zoete Aardappelsoep met een snuf kerrie
N ie u w s o
Pompoensoep met een oosters tintje
e pie !
Tomatensoep met hele snoeptomaatjes
Pastinaaksoep propvol pastinaak
Wortelsoep met een scheutje sinaasappelsap
Tomatensoep met een vleugje rozemarijn
Courgettesoep zwoel en zacht van smaak
Koele Soep gazpacho op z’n Hollands (tijdelijk soepie)
Bietensoep bomvol biet (op aanvraag)

Join the Krommunity!

Meer info?
Bezoekadres
Social Impact Factory

Telefoon
+316 109 616 49

Tweede verdieping
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht

E-mail
info@kromkommer.com

www.kromkommer.com
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