


GRO TOGETHER

Bij GRO geloven we in de circulaire 
beweging van de aarde. De grond waarop 
we wonen, leven en werken is een 
voedingsbodem voor duurzame initiatieven. 
Al onze oesterzwammen worden geteeld 
met koffiedik, het restproduct van jouw kop 
koffie. Van die smakelijke, veelzijdige en 
circulair geteelde oesterzwammen maken 
we heerlijke vegan, vegetarische en blended
producten zoals chips, ragout en rillette.

OVER GRO



GRO CIRCULAIR

OVER GRO 

1. Het begint bij moeder aarde
2. De natuur levert koffiebonen
3. Wij drinken koffie
4. Partners verzamelen koffiedik
5. Onze oesterzwammen worden 

geteeld met koffiedik
6. Hiervan maken we heerlijke

producten 



TIJD VOOR BALANS

1 kilo kippenvlees 1 kilo varkensvlees 1 kilo rundvlees

4,5 kilo 9 kilo

25 kilo

4300 liter water 6600 liter water 15500 liter water

1 kilo oesterzwammen

15 liter water
VS

OVER GRO

= 1000 liter

= 1 kilo



VEGAN KRUPI CHIPS 60 GRAM

BOXEN & KERST 2021

• Kroepoek achtige chips gemaakt van circulair geteelde 
oesterzwammen. De smaak is aards, mild gekruid met 
wat gember en een vleugje chilipeper.

• Vegan en vrij van allergenen

• Artikelnummer: 54012

• Besteleenheid: omdoos met hierin 6 CE

• Afmetingen zak (LxBxH): 170mm x 275mm x 40mm

• THT vanaf productie: 9 maanden

• Inkoopprijs per CE: 1,62

• Neem voor staffelprijzen contact met ons op

• BTW percentage: 9%



VEGAN OESTERZWAM RILLETTE 100 ML

BOXEN & KERST 2021

• Vegan rillette van circulair geteelde oesterzwammen. 
Bruine kleur.

• Serveer de rillette op een stukje stokbrood of toast

• Allergenen: noten

• Artikelnummer: 54046

• Besteleenheid: omdoos met hierin 40 CE

• Afmetingen potje (LxBxH): 70mm x 70mm x 62mm

• THT vanaf productie: 12 maanden

• Neem voor de prijs contact met ons op

• BTW percentage: 9%



VEGETARISCHE OESTERZWAM RAGOUT 275 ML

BOXEN & KERST 2021

• Vegetarische ragout van circulair geteelde 
oesterzwammen. Licht bruin/beige kleur.

• Serveer de ragout in een ragoutbakje of met stokbrood

• Allergenen: gluten, tarwe, melk, selderij, lactose, mais 
en peulvruchten

• Artikelnummer: 54045

• Besteleenheid: omdoos met hierin 20 CE

• Afmetingen potje (LxBxH): 70mm x 70mm x 93mm

• THT vanaf productie: 12 maanden

• Neem voor de prijs contact met ons op

• BTW percentage: 9%


