Säg hej till

Löpande information om
lanseringar och hur vi kan
hjälpa dig att sälja i butik!
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev eller kontakta oss gärna på 042 450 23 00

Total Produce Nordic (TPN) är marknadsledande inom färska och förädlade frukter, grönsaker och bär i
Sverige. Vi har ett nätverk runt hela världen som förser oss och våra kunder med färska produkter av hög
kvalitet året om. Våra inköp görs från mer än 700 leverantörer och ungefär 20 000 primärproducenter i
över 60 länder. Inköpsvolymerna består i huvudsak av färska frukter och grönsaker, men även bearbetade
produkter som juice och smoothies. I Total Produce Nordic-familjen finns de svenska producenterna
Steglinge Gård och Vidinge Grönt som producerar det största delen av Chef’s Cut sortimentet.

Goda nyheter!
totalproducenordic.com

Godare mat med Chef´s Cut

SORTIMENTET BESTÅR AV

Chef´s Cut är produkter som gör maten både enklare och godare
- en schysst och god matkompis alla dagar i veckan.

•

Vi utvecklar sortimentet baserat på
konsumentens behov och efterfrågan.

Vi har egna odlare, produktionsanläggningar och en massa
kunskap som vi vill dela med oss av efter 10 framgångsrika
år som leverantör till reatauranger och storkök. Det är därför
som vi nu lanserar våra goda småblad, salladsblandningar och
rotfrukts- och kålmixar inom detaljhandeln. Vi gör skillnad
genom att ge konsumenten rätt sortiment tillsammans med
inspiration och tips på god mat alla dagar.

•

Vi arbetar med utvalda odlare och med
svenska råvaror under säsong.

•

Vi kravställer att våra odlare är certifierade
enligt IP arbetsvillkor.

•

Vi jobbar innovativt för att minska matsvinn
- från odling till konsument.

•

Vi är en trygghet partner med 10 år som
leverantör av produkter till Foodserivce.

Småblad

Skuren salladsblandning

Kraftfulla småblad babyspenat
Rockiga småblad rucola (finns som EKO)
Småbladig konfetti (finns som EKO)
Sprudlande småblad Mache

En rejäl blandning
En fenomenal blandning
En smakrik blandning
En himmelsk blandning
i butik från v.40

i butik från v.40

KUNDNYTT MED TIPS OCH INSPIRATION PÅ PÅSARNA
Skurna rotfrukter
och kålmixer

Tydliga symboler
som visar vad
grönsakerna passar
att användas till.

Tydlig sida
med information.
Lyfter fram fördelen
med färdigskuret
och hackat.

En lysande mix
Utmärkt strimlad vitkål
En makalös mix
En förträfflig mix
En skruvad mix
Suveränt strimlad morot
En storslagen mix
En enastående mix
En enastående mix
Lanseras under hösten

Lekfull sida som ger
mervärden i form av
smarta, enkla, goda
tips och trix.

Kontakta oss så berättar vi mer
chefscut@totalproduce.se

