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De oprichters van links naar rechts: Chantal Engelen, Jente de Vries en Lisanne van Zwol.
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‘Krom is het nieuwe recht’

Kromkommer ontstond 2012 op initiatief 
van Lisanne van Zwol, Jente de Vries en 
Chantal Engelen. Zij ontdekten dat grote 
hoeveelheden groente en fruit al worden 
weggegooid voordat ze in de winkel liggen. 
“Door campagne te voeren en producten te 
maken, proberen wij deze groente en fruit 
terug in de voedselkringloop te brengen. 
Daarnaast willen wij de  kwaliteitsperceptie 
beïnvloeden”, aldus Engelen. Want krom  
is het nieuwe recht, luidt de slogan van 
Kromkommer.

100.000 zakken soep
Inmiddels hee! Kromkommer drie soepen 
in het assortiment: tomaten-, wortel- en 
bietensoep. De reststromen verkrijgt het 
bedrijf bij vijf telers, verspreid over heel 
Nederland. “Als je onze soep koopt, koop 
je ook het verhaal. Op die manier proberen 
wij de consument te inspireren om anders 
naar eten te kijken”, aldus Engelen.  
De soepen worden geproduceerd bij Four 
Seasons Food  in Nieuwkuijk, die ook voor 

Pop-up store
Kromkommer is van 18 tot en met 31 mei 
met een pop-up store op Hoog Catharijne 
in Utrecht om daar het verhaal van groente 
en fruit te vertellen.  
Meer informatie: www.kromkommer.com.

Om voedselverspilling tegen te gaan, produceert Kromkommer 
soepen van groente die anders weggegooid zou worden.  
Communicatie tussen initiatiefnemers en voedings industrie 
blijkt echter nog niet optimaal, zegt Chantal Engelen, een van 
de oprichters. 

keten: van teler tot consument. Wij werken 
met telers door hun groente af te nemen  
en inspireren hen daarbij te kijken naar de 
manier waarop zij omgaan met hun over-
schot in vraag en aanbod en hun perceptie 
van gekke groente.” Ook de retail komt aan 
bod. Zo hoopt Kromkommer dat retailers 
op den duur hun speci"caties verruimen, 
waardoor ze deze groente en fruit wel in 
hun schappen kunnen verkopen. De  
voedingsindustrie is voor Kromkommer 
net zo belangrijk als iedere andere stap in 
de keten. “Helaas kiest de industrie vaak 
niet voor gekke groente en fruit vanwege  
de minder e#ciënte verwerking en daar-
door hogere prijs. Snijmachines zijn er  
vaak niet op ingesteld. Ook worden deze 
groente en fruit vaak als minderwaardig 
beschouwd. Dat willen wij veranderen.  
We proberen het interessant te maken  
om wel iets met deze producten te doen.”

Meedenken 
De initiatiefnemers zeggen het jammer te 
vinden dat er weinig communicatie is tus-
sen hen en de voedingsindustrie. Onlangs 
lanceerde PLUS in samenwerking met 
fabrikant Hutten tomatensoep en -saus,  
verkregen uit reststromen tomaten en  
en uien uit de eigen winkels. Engelen:  
“We hebben een blog geschreven over  
de geredde-groentesoep van PLUS met  
daarin een uitnodiging. Wij hadden  
graag meegedacht tijdens de ontwikkeling 
om het tot een groot succes te maken”.
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andere partijen soep in zakken maakt. Ze 
zijn verkrijgbaar bij 65 verkooppunten, 
voornamelijk bij speciaalzaken. Voorlopig 
verkoopt Kromkommer niet aan grote 
retailers. “Wij willen ons productieproces 
eerst verbeteren”, licht Engelen toe. “In deze 
fase werken wij graag met kleine winkels. 
Zij vormen een belangrijk onderdeel van 
ons verhaal en onze Krommunity.” Dit 
jaar wil Kromkommer tenminste 100.000 
zakken produceren.

Van teler tot consument
Engelen: “Onze missie is voedselverspilling 
tegengaan en impact maken op de hele 
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Kromkommer wil dit jaar ten minste 100.000 zakken 

soep produceren. 


