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CRISP EN YOUR AVOJOY INTRODUCEREN UNIEK AVOCADO-CONCEPT:
DRIE AVOCADO’S VAN VERSCHILLENDE RIJPING IN EEN DUURZAME ‘AVOCADOOS’

Supermarkt-app Crisp en Your Avojoy slaan de handen ineen en komen met primeur om klanten
de hele week van perfecte rijpe avocado’s te kunnen voorzien.

Amsterdam, 19 oktober 2021

Vandaag brengt Crisp, de supermarkt-app voor knettervers eten, een uniek
avocado-concept op de markt in samenwerking met avocado-specialist Your Avojoy.
Klanten van de supermarkt-app kunnen voortaan een duurzame eierdoos voor avocado’s
(een ‘avocadoos’) met drie avocado’s in verschillende stadia van rijping bestellen. Twee
avocado’s kunnen meteen gegeten worden, terwijl de derde in de loop van de week rijp
is. Zo beschikken klanten na één bestelling de hele week over perfect rijpe avocado’s. De
beschermende doos houdt de avocado’s bovendien in topconditie tijdens het bezorgen.
Het concept is een primeur in Europa.

Avocado’s gaan snel van eetrijp naar overrijp
Avocado’s zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Bij Crisp bevat ruim één op
de vier van alle bestellingen één of meer avocado’s. Die eetrijpe avocado’s zijn perfect om na de
bezorging meteen te gebruiken, maar minder geschikt om lang te bewaren. Ze rijpen namelijk
door op de fruitschaal. Wie maar één keer per week boodschappen wil doen, zit na een paar
dagen dus met overrijpe avocado’s. Dat probleem komt duidelijk naar voren in recent
klantonderzoek van Crisp onder 480 klanten:

- 51% van de ondervraagden bewaart avocado’s langer dan 3 dagen na bezorging.
- Voor 47% van de ondervraagden zijn bruine plekken de grootste avocado-irritatie.
- 63% van de ondervraagden gooit regelmatig avocado’s weg en vindt dat eigenlijk

zonde.

Drie avocado’s van verschillende rijpingen
Om klanten de hele week van perfect rijpe avocado’s te kunnen voorzien, hebben Crisp en Your
Avojoy de handen ineengeslagen. Door een avocado’s weekselectie van verschillende rijpingen
aan te bieden, kunnen klanten gemakkelijk avocado’s voor de hele week in huis halen. Twee
van de drie avocado’s kunnen meteen gegeten worden, terwijl de derde in de loop van de week
perfect rijp is. Een duidelijke sticker op de avocado geeft aan wanneer het ideale moment is om
‘m te eten.

Bezorgd in een beschermende ‘avocadoos’ van recyclebaar karton
De avocado’s weekselectie wordt geleverd in een unieke verpakking die extra bescherming
biedt. Omdat avocado’s net zo kwetsbaar zijn als eieren, lag de oplossing voor de hand: een
‘eierdoos’ voor avocado’s, gemaakt van 100% recyclebaar karton. Zo komen de avocado’s
zonder beschadigingen (en dus zonder bruine plekken) bij klanten thuis. Uit klantonderzoek van
Crisp bleek eerder dat 88% van de ondervraagden haar avocado’s graag laat verpakken in
duurzaam materiaal. Daar is naar geluisterd.

De avocado’s weekselectie met beschermende verpakking is voor €4,99 te koop in de app van Crisp.
Eetrijpe avocado’s zijn daar ook per stuk te bestellen.



Voor vragen, interviews en extra beeldmateriaal neem je contact op met:
Jantine Agterhuis
PR Manager Crisp
jantine@crisp.nl Telefoon: 06 48713496

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.

Over Your Avojoy
Your Avojoy is een Nederlandse leverancier van de lekkerste avocado’s met twee soorten rijping: Enjoy
Now voor directe consumptie en Enjoy Later om op een later moment van te genieten. De avocado’s
worden met de hand geselecteerd, gecontroleerd en verpakt. Zo kan iedereen zorgeloos genieten.


