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AARSTIDERNE ERHVERV

ENGROS
Aarstiderne Engros tilbyder sæsonens bedste økologiske råvarer til
storkøkkener, kantiner og restauranter - leveret direkte til kundens køkkendør.
Hos Aarstiderne arbejder vi på at genskabe den tætte forbindelse mellem dyrkningen af
jorden og glæden ved måltider fulde af gode råvarer, sundhed, smagsoplevelser og nærvær.
Vores råvarer køber vi af dygtige landmænd, som vi kender og stoler på. Vi har fx et tæt
samarbejde med en række spanske, italienske og hollandske avlere, og så har vi fundet
specialister i Danmark, der er særligt dygtige til bestemte grøntsager eller frugter.
På Krogerup og Barritskov har vi Smagsmarken – en gastronomisk og agronomisk legeplads,
hvor vi tester gamle og nye afgrøder, inden de kan matches med de rette avlere i ind- og
udland. Her står gamle ærtesorter, mærkelige kål og helt nye salater og spinater side om
side med hirse, quinoa og hestebønner.
OMTANKE OG ØKOLOGI

Vi tror på, at det kan betale sig at behandle naturen med omtanke. Vi tror på, at den måde,
vi behandler naturen på, bestemmer, hvad naturen giver os i form af mad, miljø og rent
drikkevand. Aarstidernes varer er certificeret økologiske og underlagt kontrol, der sikrer, at
de ikke indeholder pesticider og andre tilsætningsstoffer, der ikke er tilladte i økologiske varer.
Vi importerer ofte frugt og grønt som appelsiner, tomater og agurker fra fx Spanien. Sæsonen
for disse afgrøder er naturligt lang i det sydlige Europa, og det gør, at vi kan skaffe solmodne,
velsmagende varer en stor del af året. I det overordnede klimaregnskab udgør transporten
en relativt lille del af den samlede belastning - det viser de klimaberegninger, vi jævnligt foretager af vores sortiment.
Alternativet ville være kun at aftage varer fra danske avlere, men den danske sæson er kort,
og derfor bruges opvarmede drivhuse til dyrkningen en stor del af året - og det er hverken
godt for miljøet eller for smagen. Den forholdsvis lille belastning, som transporten af varerne
udgør i det samlede klimaregnskab er ofte at foretrække frem for drivhus-dyrkede danske
råvarer.
PRISER

Økologi behøver ikke koste en bondegård! Med disciplin og kreativitet kan man komme langt.
Vi arbejder tæt sammen med avlerne, der dyrker råvarerne – det sikrer de bedste varer og
stabile priser. ”Økologi” betyder faktisk ”at holde hus”, og for landmanden såvel som for
det enkelte køkken handler det om at holde hus med næringsstofferne, sådan at alle bliver
mætte og intet går til spilde. Vi har mange års erfaring med at hjælpe kantiner, restauranter
og storkøkkener med en økologisk omlægning, eller måske nærmere udvikling – og giver
hellere end gerne end hånd med processen.

PRAKTISK INFORMATION
TELEFONTIDER I KUNDESERVICE

Alle hverdage kl. 8.00 -15.00 på tlf.: 70 26 00 32.
Mailadresse: erhverv@aarstiderne.com
BESTILLING OG ÆNDRING AF ORDRER

Der kan bestilles varer på tlf. 70 26 00 32 – Vi anbefaler dog, at bestille via vores hjemmeside:
engros.aarstiderne.com.
Bestilling af varer foretages pr. telefon inden kl. 15.00 og på web inden kl. 17.00, dagen før
levering. Bestilles der varer til levering mandag er deadline på web søndag kl. 15.00.
LEVERING

Levering af varer er som udgangspunkt ved vareindleveringen til køkkenet. Leveringen er
gratis, når din ordre udgør et køb over kr. 2000. Såfremt en ordre udgør et køb under
kr. 2.000 pålægges ordren et leveringsgebyr på kr. 300, til dækning af transportomkostninger.
Minimumsbestilling udgør kr. 1200. De nævnte beløb er ekskl. moms.
Vi leverer i hele Danmark inkl. brofaste øer.
EMBALLAGE

Varer fra Aarstiderne Engros A/S bliver leveret på paller og/eller rullebur og i EPS-returkasser.
Både paller og EPS-kasser er returemballage.
EPS-kasser, paller og rullebure faktureres på hver enkelt ordre. Når EPS-kasser, paller og
rullebure returneres, bliver disse krediteret 1:1. Regnskabet for returemballage varetages
af Aarstiderne Engros A/S.
BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelser er løbende uge + 14 dage.

engros.aarstiderne.com

