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BRONS
Ekologiska bananer, två sorters äpplen, päron och 
varierande säsongsfrukt såsom apelsiner, clementiner, 
plommon, nektariner och persikor.

SILVER 
Fruktlådan för er som vill ha druvor på toppen.
Ekologiska bananer, två sorters äpplen, päron och 
varierande säsongsfrukt såsom apelsiner, clementiner, 
plommon, nektariner och persikor. 

GULD
Lyxigaste fruktlådan på marknaden.
Ekologiska bananer, två sorters äpplen, päron, druvor 
och varierande säsongsfrukt såsom apelsiner, clemen-
tiner, plommon, nektariner och persikor. Vi toppar se-
dan med färska bär som jordgubbar, hallon, björnbär 
och blåbär samt exotiska frukter såsom litchi, rambutan, 
physalis, kiwi och passionsfrukt.

4,5 KG ELLER 7 KG FRUKT
Meny

E N K E LT & N Y T T I GT

DET FINNS ALLTID 100% EKOLOGISKT ALTERNATIV.

F R U K T L Å D A

Med vårt frukt-abonnemang får du personlig service och högsta kvalité på frukten som är säsongs-
betonad samt alltid 100% ekologiska bananer. En tumregel är att vi aldrig får lägga i en frukt som 
vi själva inte skulle köpa. Varför använda otympliga korgar när det finns smarta stapelbara lådor? 
Våra  lådor är av 97% återvunnet material. Det ryms mer frukt i bilen och blir ingen onödig luft att 
transportera. 
 Ert företag erhåller en fin trälåda tillverkad i svensk furu där vi placerar våra lådor med fruk-
ten. Detta för att minimera miljöpåverkan i största möjliga mån. Frukt som inte ätits upp på kontoret 
tas om hand, om önskas, och skänkes till hjälporganisationer. 

Vi erbjuder även displaylösningar.
Välj mindre lådor med leverans ofta 
om ni är många.  
Beställ större andel bananer 
utan kostnad, de går alltid åt först.

En leverantör mindre

Samla allt på en faktura

Bra service med smidig kontakt

Högsta kvalité, samma grossist som 

dagligvaruhandeln.

Eko certifiering från organisation Smak

Recycling av ouppäten frukt

FRUKT TILL ANTAL PERSONER?
HUR MÅNGA DAGAR/VECKA?
VECKODAG?
EXTRA BANANER?
FÄRSK MJÖLK?
AVOCADO, BÄR, NÖTTER?
GRANATÄPPLE?
DRAGERADE MANDLAR/RUSSIN?
KANELBULLENS DAG?
LUSSEBULLAR?
PERSONALGÅVOR?

CONTALIAS 
FÖRDELAR

0,5kg
Bananas

frukt äts i snitt per
person & vecka i

Sverige


