School fruit

Stimuleer het eten van groenten en fruit op uw school, dagverblijf
of kinderstad met de uitgebreide pakketten van Christian Hesselberth
Fruitspecialist. Niet alleen gezond, maar vooral heel lekker!
Wij hebben al meer dan 50 jaar het allerlekkerste fruit in ons ruime
assortiment. Laat ons u voorlichten over de mogelijkheden en prijzen.

www.chesselberth.nl

Tip!

fru it en
nen met rstlesser
n
a
k
r
e
t
vul wa , heerlijke do
n
groente voor allemaal!

School fruit
De geur van een sinaasappel zorgt ervoor dat de hersenen serotonine
aanmaken, een stof waardoor je vrolijk en opgewekt wordt.
Je hebt dagelijks 300 gram groenten en 2 à 3 stukken fruit nodig om te
voldoen aan een evenwichtig voedingspatroon
En zo zijn er nog wel 1000 redenen om als school ervoor te kiezen
om elke dagen samen met elkaar fruit en groenten te eten of lekker
te drinken als smoothie of shake!
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Wij leveren het fruit
rechtstreeks bij de school.
Informeer naar de
voorwaarden hiervoor.

info@chesselberth.nl 06 - 402 151 07
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Elke dag vers en gevarieerd
Tip!
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Ons fruit
• is van kwaliteitsklasse I
• is vers en onbewerkt
• is geschikt voor directe
consumptie
• heeft geen toegevoegde
suiker

Tractatie
Per jaar krijgt een kind op school 30 / 40 x
een tractatie. Op zich niets mis mee want
feestjes moeten gevierd worden. Er zijn
veel manieren om de traktaties lekker en
gezond te maken met groenten en fruit!
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Kies voor de mogelijkheid om elke dag vers fruit en
groenten te eten, dit alle 40 weken van het schooljaar.
Christian Hesselberth is de fruitspecialist die graag
meedenkt om een lekker en gevarieerd aanbod te
kunnen leveren en
daarin alle seizoenen
een plaatsje te
kunnen geven.
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