
Smeding Groenten en Fruit, verspartner van Sligro
De Opfaart 1, 9076 PG Sint Annaparochie
smeding.nl | info@smeding.nl | tel. 0518-409940

3 Redenen om voor  
werkfruit te kiezen
#1 Gezond, verantwoord tussendoortje
#2 Past binnen de trend van MVO
#3 Direct klaar voor consumptie

Artikelnr. Artikelomschrijving Inhoud

22537 FRSH werkfruit Basis 30 30 stuks

22541 FRSH werkfruit Basis 60 60 stuks

676330 FRSH werkfruit Plus 30 30 stuks

676369 FRSH werkfruit Plus 60 60 stuks

676429 FRSH werkfruit Mix 30 30 stuks

Artikelnr. Artikelomschrijving Inhoud

676518 FRSH werkfruit Mix 60 60 stuks

676568 FRSH werkfruit Duurzaam 30 30 stuks

676610 FRSH werkfruit Duurzaam 60 60 stuks

676631 FRSH werkfruit Vergaderschaal 30 stuks

FRSH Matters
FRSH Matters is een merk van Smeding Groenten 
en Fruit. FRSH Matters maakt vers gemakkelijk. 
Wij inspireren je om te kiezen voor verrassend, 
puur en vers. Vers in de vorm van groenten, fruit 
en kruiden. Met al hun originele eigenschappen, 
die zorgen voor een authentieke smaakbeleving. 
Herkenbaar en echt. Dát is waar FRSH Matters 
voor staat.

Vers voor iedereen!  
Verrassend. Puur. Gemakkelijk. 

frshmatters.nl

WERKFRUIT
Iedere dag vers fruit op het werk

Smeding, verspartner van Sligro



Verantwoord tussendoor
Werkfruit van FRSH Matters brengt lekkere en verantwoorde 
tussendoortjes op het werk binnen handbereik. De bekende 
dip in de late ochtend of namiddag? Met Werkfruit geef je je 
medewerkers de energieboost die ze nodig hebben. Fruit en 
groenten op het werk dragen bij aan de dagelijkse groente- 
en fruitconsumptie van je personeel. En je ondersteunt ze bij 
een gezonde levensstijl.

Klaar voor consumptie
De snackgroenten en fruit in de Werkfruitboxen en de   
Vergaderschaal zijn stuk voor stuk lekker, puur, en direct 
klaar voor consumptie. Zo bied je je medewerkers op elk  
moment van de dag een snel, gemakkelijk en gezond  
tussendoortje. Werkfruit is een smakelijk en verantwoord 
alternatief voor suiker- en vetrijke snacks.

Draagt bij aan de 
dagelijkse groente- 
en fruitconsumptie

Vers en puur

De groente- en fruitboxen zitten bomvol verser dan verse 
groenten en fruit. De boxen zijn verkrijgbaar met 30 of 60 
stuks, waarbij het assortiment iedere twee weken wisselt.
Je vindt in de FRSH Matters Werkfruitboxen alleen de beste 
groenten en fruit van het seizoen. Die smaken het lekkerst. 
En je vindt regelmatig een verrassend element in de box.  
Exotisch fruit, bijvoorbeeld. Zo haal je uit Werkfruit steeds 
een ander fruitminuutje.

 Werkfruit bestellen
Bestel je Werkfruit via de bezorgservice van Sligro, dan 
geldt: vandaag vóór 12 uur besteld is overmorgen bezorgd. 
Als je Werkfruit vóór 12 uur bestelt op de AGF-afdeling van 
een Sligro-vestiging, dan kun je je bestelling overmorgen 
ophalen.

Vergaderschaal
Lange vergadering? Met de Werkfruit Vergaderschaal heb je 
een gezonde energieboost binnen handbereik. Zo voorkom je 
een dip tijdens vergaderingen.

De Vergaderschaal is gevuld met 30 stuks snackgroenten en 
fruit van het seizoen. Zo proef je altijd het lekkerste van het 
seizoen!

Basisbox
In de basisbox vind je altijd 4 
soorten handzaam basisfruit. Zoals 
appels, bananen, peren, kiwi’s en 
mandarijnen.

Mixbox
In de mixbox zit een mix van  
handfruit, gevuld met fruit en 
snackgroenten van het seizoen. 
Zoals nectarines, pruimen,  
perzikken en snackpaprika’s.

Plusbox
Een assortiment van 4 soorten 
handfruit. Zoals verschillende 
soorten appels, bananen, peren, 
kiwi’s, sinaasappels, mineola’s en 
mandarijnen.

Duurzame box
De duurzame box zit vol met fruit 
en snackgroenten van het seizoen. 
Gecertificeerd met een van de 
volgende keurmerken: Milieukeur, 
Fairtraide, Max Havelaar Biolo-
gisch, Rainforest Alliance, Fair for 
Life of Sustainably Grown.   

Varianten Werkfruitboxen


