Nyhetsbrev V.2

Kampanj
Vår egen
flytande Honung
Från Hässleholm kommer denna svenska honung med
lite tillsatt naturlig fruktos.*

Honung flytande 700 gr
art nr 44097

Prova under vecka 2 till priset

65 kr/flaska

*Den svenska honungen är fast och för att göra honungen flytande tillsätts fruktos.

Nytt år och full fart framåt
Vi på RP Frukt börjar 2016 med att gå in på nya jaktmarker.
Vi söker därför en säljare för frukt & grönt till dagligvaruhandeln, distrikt Götaland.
Brinner du för försäljning och vill vara med i vår resa att utveckla vår affär mot dagligvaruhandeln? RP Frukt är idag ledande grossist av frukt & grönt till restauranger i södra Sverige
och våra säljare är experter på restaurangbranschen, nu vill vi även bli bäst på frukt & grönt till
dagligvaruhandeln. Du blir en viktig person för att vi ska lyckas!

Läs mer och ansök denna tjänst på vår hemsida.

www.rpfrukt.se

Kristianstadsbladet gjorde dessutom ett fint repotage om oss.
Med ett helt nytt provkök och med ytterligare investeringar i lager och produktion så
kommer vi på RP Frukt att växa med ca 6 000 kvm vilket ungefär är en fördubbling av
vår nuvarande lageryta.
Läs hela reportaget på vår hemsida.

Magnus Nilsson provkokar en grönsaksfond.

Svenska rotfrukter

Gula morötter Lila morötter Vita morötter Röda morötter
art nr 3507
art nr 3509
art nr 3510
art nr 3508

Kålrot
art nr 3550

Persiljerot
art nr 3580

Rotselleri
art nr 3568

Palsternacka
art nr 3563

Vid intresse av artiklar från Ugglarps ber jag er att maila in er förfrågan till
order@rpfrukt.se eller prata med er säljare så ska vi försöka hjälpa er.
Kålrabbi 		
25g
hjärtblad
red russian		
25g
hjärtblad
Rädisskott China rose 25g
hjärtblad
rädisskott Daikon
25g
hjärtblad
Rädisskott Mix		
25g
hjärtblad
Rädisskott Rambo
25g
hjärtblad
rödkål cabeza negra
25g
hjärtblad
serapta ros		
25g
hjärtblad
svartkål			25g
hjärtblad
Vi mixar de bästa
25g
hjärtblad
		
MICROLEAF friland		
Grönkål		 50g
microleaf
Grönkål lila		
50g
microleaf
fjäderkål vit		
50g
microleaf
fjäderkål röd/lila
50 g
microleaf
bladkål vit
SLUT
bladkål röd/lila
SLUT
svartkål 		
50g
microleaf
Svartkål black frill
50g
microleaf
Fjäder/blad kål mix
50g
microleaf
		
BLADKÅL		
Fjäderkål röd		
250g ca 20cm
Grönkål		
250g ca 20cm
		
Svartkål 250g		
ca 20cm
Purpurkål (röd grönkål) 250g ca 20cm
Svartkål black frill flikig 250g ca 20cm
Fjäderkål VIT 		
250g ca 20cm
Vilda växter och örter		
Enbär gröna		
50g
Fönsterlav		 25g
Slånlav			25g
Harsyra 		
15g
		

SLUT PGA SNÖ

ÄTLIGA BLOMMOR		
Penseer mix			mixade
		
Övrigt		
Träspån olika sorter		
ENBÄR Gröna 		
Enbärskvistar		

Kålrot små		
5-7 cm
Kålrot medel		
10-15cm
		
MOROT
Morötter LILA
500g osorterat ca2 cm
Morötter PASTELL 500g osorterat ca2 cm
Morötter runda o
500g osorterat ca 2 cm
Morötter MIX lösvikt osorterat ca2-3cm
Morötter runda lösvikt osorterade 2-4cm
Rotselleri små utam blast
SLUT
Rotselleri medel utan blast SLUT
KÅL
Rödkål				mini/små
Vitkål 				små
Vitkål 				medel
		
BETOR
Gulbetor utan blast		
3-4cm
Rödbetor utan blast		
3-4cm

