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Mot en grönare värld!
Karintorps tomater satsar stort
på miljövänligt emballage
Under vårvintern har Karintorps Tomater utvecklat två nya askar av
kartong och slutar därmed att använda förpackningar av plast. Allt i linje
med familjen Groenewegens tankar om att driva en verksamhet som
påverkar klimat och miljö så lite som möjligt.
– Min familj har odlat grönsaker i flera generationer, säger Cees Groenewegen.
För oss är det viktigt att vara så klimatsmarta som möjligt, i allt från hur vi odlar
till vilka förpackningar vi använder.
Askarna är tillverkade av en naturligt brun kraftkartong som är tillverkad av Stora
Enso i Karlstad av 100 % svensk/norsk jungfruråvara och helt utan plastinslag.
Kartongen är stark, lätt, miljövänlig, återvinningsbar och livsmedelssäker. Tillsammans med två lokala företag, reklambyrån Bild & Kultur AB i Skyllberg och
kartongtillverkaren Schur Pack Sweden AB i Kumla, har design och prototyper
jobbats fram utifrån Karintorps idéer.
– Vi är stolta att visa upp vår nya förpackningsserie och hoppas att andra i
livsmedelsbranschen tar efter, säger Nynke Groenewegen. Dessutom tycker
vi också att asken är snygg, har en naturlig look och kommer göra sig bra på
middagsbordet!
För mer information, kontakta:
Cees och Nynke Groenewegen
Karintorps Tomater
info@karintorps.se
0582-510 51
070-540 86 67
www.karintorps.se
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Fakta om Karintorps Tomater
• Karintorps Tomater ägs av Cees och Nynke Groenewegen sedan 2006.
• Tomater levereras via grossister till livsmedelsbutiker och restauranger i
Mellansverige.
• Dessutom säljs nyskördade grönsaker i gårdsbutiken i Karintorp.
• Skördesäsong sträcker sig med viss variation från april till november.
• Andrasorteringen av tomater går till grannföretaget Karintorps Förädling
AB, vilket minimerar svinn. Här tillverkas tomatdressing och andra tomatbaserade produkter.

Karintorps Tomaters verksamhet
bygger på gröna tankar och ambitionen att odla riktigt smakrika,
obesprutade tomater.
Produktionen är IP-klassad av
Svenskt Sigill och klimatcertifierad.
Humlor används för pollinering
och skadedjur bekämpas biologiskt. Flera gröna tankar finns på
www.karintorps.se

