
Klima, natur
og historie
henger tett 
sammen

Frukt og grønnsaker fra europa blir til og dyrkes i 
områder med unike morfologiske kjennetegn. 
Faktorene som avgjør denne unikheten varierer. I 
første rekke kommer det gunstige klimaet. Nærhet 
til kysten medfører veksling mellom havving og vind 
fra innlandet, noe som gir produktene mer smak og 
optimale næringsverdier. 
Deretter kommer territoriets ekstraordinære 
fruktbarhet, delvis på grunn av jordsmonnets 
vulkanske opphav. 
Likevel er det ikke bare naturen og klimaet som gjør 
disse områdene eksklusive, men også de historiske, 
kunstneriske og kulturelle kjennetegnene. Noen 
områder har tatt vare på spor etter antikke 
sivilisasjoner preget av kunst og kultur, som gjør at 
naturens enestående skjønnhet også fremkaller 
andre assosiasjoner. En reise til områdene hvor det 
produseres europeisk frukt og grønt er en unik 
anledning til å bli kjent med og smake på disse 
utsøkte produktene på stedet, og samtidig bli 
fascinert av fullstendig makeløse områder.
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Smil til 
velvære

Europeisk frukt og grønt:
all smaken

av enestående kvalitet



Toppkvalitet
garantert

Desto flere valg og smaker,
desto mer velvære

Europeisk frukt og grønt byr på et enormt utvalg 
av ulike typer. Enkelte produkter er vaskeekte 
gastronomiske fortreffeligheter grunnet de særegne 
egenskapene deres. For eksempel er poteter dyrket 
i områder med vulkansk opphav spesielt rike på 
smak, velegnet til steking i ovn og tilberedning av 
gnocchi. Ellers �nnes artisjokker i områder nær 
havet, som kan tilberedes på tusenvis av måter 
eller nytes rå, og som har en universell virkning 

når det kommer til kropp og helse. Videre har vi 
den utsøkte hasselnøtten, en nøttevariant med 
meget delikat smak og vedvarende aroma. En 
optimal form for snacks som er praktisk, smakfull 
og næringsrik. Den er også ideell i tilberedning av 
kaker, kjeks, iskrem, kremer og likør. Å velge 
europeisk frukt og grønt medfører ikke bare mer 
smak, men det er også mye bedre for kropp og 
helse.  

Den utmerkede kvaliteten på europeisk frukt og 
grønt er et resultat av nøye og kontinuerlig kontroll 
av hele produksjonskjeden. Fra såing til høsting, 
fra transformasjon til distribusjon – hver fase 
følges og veri�seres for å opprettholde produktets 
smak og sensoriske egenskaper. Det hele foregår 
med meget moderne prosedyrer og teknikker, noe 
som garanterer forbrukerne absolutt sunnhet. 
Europeisk frukt og grønt kan videre være underlagt 
serti�seringer som DOP, IGP og BIO. Disse 
betegnelsene er godt synlige på etiketten, og gjør 
deg sikker på at du velger et produkt som alltid er 
ferskt, trygt, smakfullt og med ekstraordinære, 
velgjørende egenskaper.


