Nieuws en aankomsten
Biologisch lente-aanbod, waaronder deze week:
Deze Week: Hollandse Trostomaten (code 166, 556, 179, 300)
Deze Week: Roma Trostomaten + Pomodorini van Aris (300)
Deze Week: Hollandse Cocktail Trostomaten (code 166)
Deze Week: Chocotoms van Frank (179) & Paolo (592)
Deze Week: Peren en Appels uit Argentinië en Chili
Deze Week: Pink Marsh Grapefruit uit Griekenland (code 578)
Deze Week: Blauwe bessen van Bio Aroche (code 232)
Deze Week: Zoete aardappel uit de VS en Honduras (170, 175)
Deze Week: Avocado van Anthony, Kenia (code 305)
Deze Week: Ataulfo Mango uit Mexico
Deze Week: Demeter Sinaasappels van Mafa (460)
Deze Week: Kent Mango’s uit Burkina Faso (code 565)
Deze Week: Gember uit Peru en China (515, 695, 324)

Product van de week!

Biologische Blauwe Bessen van Bio Aroche
Wij kunnen wederom grote volumes van de heerlijke, biologische blauwe
bessen leveren van onze Spaanse helden bij Bio Aroche. Manolo: “Deze
regio is perfect voor het telen van biologische blauwe bessen. Onze
akkers liggen in een vallei die 600m boven zeeniveau ligt, hetgeen ideaal
is omdat hier niet alleen genoeg neerslag
valt maar er ook de juiste balans is tussen
warme dagen en koude nachten. Daarnaast
is de bodem ook perfect voor de teelt van
blauwe bessen, waardoor we maar weinig
hoeven toe te voegen. Het draait allemaal
om het kiezen van het juiste gewas bij de
juiste bodemsoort!”
Blauwe bessen zijn enorm
populair omdat ze
geweldig smaken
en ook nog eens
heel gezond zijn.
Geniet ervan!

Biologische Chocotoms van Frank & Paulo

Pink Marsh Grapefruit uit Griekenland
Nog meer goed nieuws voor de
grapefruit fans! Vanaf deze week
hebben wij heerlijke “Pink Marsh”
Grapefruits van onze Nature &
More teler Gerasimos!
Deze variant is heerlijk zoet,
sappig en het vruchtvlees heeft
een subtiele roze kleur.
Voor monsters, prijzen en meer informatie kunt u contact
opnemen met uw Eosta account-manager.

Eosta in de finale voor prestigieuze
Vol van smaak Aromatisch, bijna kruidig - lekker sappig - duurzaamheidsprijs
Geweldig nieuws!
een eersteklas snacktomaat …
… dit is slechts een selectie van de opmerkingen die wij hebben
doorgekregen van mensen die de Chocotoms van Frank en Paolo
hebben geproefd. We willen ervoor zorgen dat meer mensen deze
exotische smaakbommetjes kunnen proberen en daarom bieden wij
onze trouwe klanten een speciaal “proefpakket” aan.

Speciaal aanbod: Bij elke
bestelling van 5 dozen,
ontvang je 1 proefdoos gratis!
Voor meer informatie, neem
even contact op met uw Eosta
Account Manager.

Vorige week kregen wij
bericht dat Eosta in de
finale staat van de
prestigieuze ‘Koning
Willem 1’ prijs voor
duurzaam ondernemerschap. Alexis van Erp:
“De prijsuitreiking zal
eind mei plaatsvinden.
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we de prijs winnen, maar deze
nominatie is echt al een hele eer, waar het hele team van Eosta ontzettend
trost op is.” Wij houden u hier op de hoogte!

Wilt u onze nieuwsbrief blijven ontvangen?
M.i.v. mei 2018 zijn wij volgens de EU wetgeving verplicht te
registreren dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Daarom
vragen wij u vriendelijk op deze mail te antwoorden met de
tekst: “Ik wil de wekelijkse nieuwsbrief graag ontvangen”.

