CRISP KOMT MET VERS KRUIDENASSORTIMENT VAN DE TOEKOMST
De landbouw van de toekomst? Vertical farming. Crisp en Infarm slaan de handen ineen voor
een duurzaam kruidenassortiment uit eigen land, op revolutionaire wijze geteeld.
Amsterdam, 18-01-2022
Vanaf vandaag is het altijd lente in de shop van Crisp. De supermarkt-app voor
knettervers eten gaat als eerste in Nederland met het gehele kruidenassortiment over op
vertical farming. Op revolutionaire wijze teelt Infarm het hele jaar rond dertien soorten
verse kruiden voor Crisp, waarmee 95% land, 95% water en vele food-kilometers
bespaard worden. En dan hebben we het nog niet over de smaak gehad.
Optimale smaak
De naam zegt het al: onze nieuwe kruiden groeien de lucht in. Maar dat niet alleen. Vertical
farming is een high-tech manier om planten onder optimale omstandigheden te groeien. Infarm
heeft een wereldwijd netwerk van urban farms, waarin gewassen, elk met hun unieke klimaat
geteeld worden, zonder chemische pesticiden.'
Uit elke farm wordt tot op de minuut nauwkeurige data verzameld, die vervolgens gebruikt wordt
om de groeiomstandigheden te optimaliseren. Een soort digitale boer zet deze technologie in
voor steeds betere plantjes bomvol smaak, die het hele jaar rond groeien. En dat doen ze ook
nog eens met minimale milieu-impact.
Vertical farming
De verticale teelt is het groene antwoord op de landbouw van de toekomst. Het neemt 95%
minder land in beslag dan reguliere landbouw en vraagt om 95% minder water. En omdat urban
farms overal kunnen staan, besparen ze heel wat food-kilometers. Infarm bevindt zich zelfs op
slechts twintig kilometer van het centrale distributiecentrum van Crisp.
Zo komen onze Italiaanse basilicum, Thaise basilicum, platte peterselie, krulpeterselie,
koriander, groene munt, dille, citroenmelisse, bieslook, salie, rozemarijn, tijm en oregano via de
kortste route mogelijk bij je thuis aan. Met wortels en al; verser vind je ze niet.
De verse kruiden van Infarm vind je voor €1,39 per stuk in de app van Crisp.

Voor vragen, interviews en extra beeldmateriaal neem je contact op met:
Jantine Agterhuis
PR Manager Crisp
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Over Crisp
Crisp is de supermarkt-app voor knettervers eten. Ontzettend lekkere producten, volop in het seizoen en
ook nog goed geprijsd. Dat krijgt Crisp voor elkaar door rechtstreeks in te kopen bij honderden kleine
makers, kwekers en telers. Met de handige app haal je heel gemakkelijk je boodschappen in huis. En wat
je vóór 22.00 uur bestelt, wordt morgen in heel Nederland bezorgd.

