
Frisk fra Gården har udviklet en serie til jul med julegaver til både
virksomheder og private.

“Vi håber at den stigende bevidsthed om miljø, klima og biodiversitet vil stimulere
efterspørgslen efter julegaver der forener enestående smag med mening og
positiv impact” siger Adam Grønlykke Mollerup, en af stifterne af Frisk fra
Gården. 

Frisk fra Gårdens gaveæsker leverer enestående smagsoplevelser gennem
ansvarligt producerede fødevarer direkte fra producenter der arbejder med
at understøtte miljø og biodiversitet. Vi skræddersyr gaver efter kundernes
ønsker. Vores gaver starter fra 200 kr. 

Kvalitet, smag og mening - også som julegave!

Pressemeddelelse København den 30/11/2020

Mousserende æblevin - methode traditionelle - på danske øko-æbler, 
Ekstra jomfru olivenolie, første koldpres, fra familiegårde på Peloponnes,
Saftige tørrede økologiske figner,
Ren økologisk hasselnødde-kakaocreme,
Et udvalg af frisk frugt og
Vintertrøfler.

Fra familiegårde til juletræet
- forslag til en gavekurv anrettet i en salatskål af mangotræ  



Nye adresse på Østerbro

Den 1. november åbnede Frisk fra Gården dørene på sin nye adresse
på Østerbro i København. Det er herfra nu at du nu kan få de
allerfriskeste produkter, direkte fra producenten. For eksempel
nyopgravede biodynamiske rødbeder og jordskokker fra den lollandske
muld, håndlavet fåreyoghurt fra mejeriet på Møn, eller friskplukkede
økologiske klementiner direkte fra træerne i det græske
familielandbrug.

Frisk fra Gården har hjulpet producenter af fødevarer af højeste kvalitet
med at afsætte deres varer alt imens stjernerestauranterne har skruet
ned for blusset på grund af coronarestriktioner. 

“Vi lægger ikke bare vægt på at vores varer smager enestående godt, men
også på at produktionen er regenerativ, dvs at vi tager ansvar for både
sundhed, biodiversitet, miljø og klima - og så er det de friskeste fødevarer
du kan få, med mindre du selv dyrker og høster dem” siger Adam.

Om os
Frisk fra Gården er en ung dynamisk virksomhed stiftet i april 2020 med
ambitioner om at skabe et sundere og mere bæredygtigt
fødevaresystem. Vi bringer ansvarligt producerede fødevarer af højeste
kvalitet, direkte fra producenterne ind til køkkenbordene i
Københavnsområdet.

For mere information, kontakt:
Regina eller Adam på 61682926 eller kontakt@friskfragaarden.dk.


