EN PROFESSIONELL
LEVERANTÖR
Du och din verksamhet är vårt viktigaste fokus; när du är nöjd är Mälardalens Frukt & Grönt också
det. Som professionell och duktig inom ditt område måste du kunna lita på din grossist, i allt.
Därför arbetar vi ständigt med att uppfylla dina krav och önskemål: fräschare varor, leveranser i
tid, trevliga chaufförer som gärna hjälper till att bära in det du beställt när det behövs. Det ska vara
både bra och trevligt att vara kund hos Mälardalens Frukt & Grönt.

Goda relationer bygger långsiktiga samarbeten
Vi är stolta över att ha riktigt nöjda kunder, och vi är uppriktiga när vi lovar att göra vårt bästa för att
alltid ge dig bästa kvalitet och service. Du är alltid välkommen att fråga, diskutera, önska, komma
med förslag; vi lyssnar och försöker uppfylla dina önskemål. Därför når du oss alla dagar i veckan,
per telefon, webbshop, mail eller via telefonsvararen som avlyssnas varje morgon.

Ett företag i ständig utveckling
Hos oss händer det alltid saker som du har nytta av. Vi investerar i vår anläggning, bland annat har
vi en köttkyl som håller 0-2 grader, vilket ger ännu bättre hållbarhet på färskt kött. Vårt sortiment
utökas och uppdateras hela tiden för att möta våra kunders önskemål. Du hittar vegoprodukter,
frukter du knappt visste fanns och grönsaker som följer säsonger.

En grossist med stort
engagemang
Mälardalens Frukt & Grönt är ett
familjeföretag med nästan 50 år
på nacken, nöjda kunder av alla
storlekar och ett fyrtiotal engagerade
medarbetare. Genom oss får du en
flexibel och engagerad grossist som
gör allt för att du ska kunna utföra ditt
jobb så bra och smidigt som möjligt,
logistiskt och kvalitetsmässigt.

Mer av det goda
Mälardalens Frukt & Grönt är en
självklar partner för dig som driver
restaurang, konditori, café, förskola,
catering, storkök eller annan verksamhet
där maten är viktig och leverantören
måste vara flexibel, pålitlig och ha
högsta servicenivå. Förutom färskvaror,
djupfryst, färsk fisk och kolonial erbjuder
vi vin, grappa och annan starksprit samt
non food; allt du behöver i kök, matsal
och övrig verksamhet.

WEBBSHOPPEN
ÄR ALLTID ÖPPEN!
Handla när det passar dig i vår webbshop. Här finns allt du behöver:
färskvaror, medelhavsdelikatesser, djupfryst, kolonial, non food.
Som vår återkommande kund får du din egen inloggning, säkert och
smidigt. Handlar du före kl 06 får du oftast dina varor samma dag, alla
veckodagar. Du hittar även restaurangartiklar från bargrossisten i vår
webbshop.

ETT NATURLIGT
MILJÖARBETE
När man, som Mälardalens Frukt & Grönt, har
sitt avstamp i det som naturen bjuder blir man
lite extra medveten i sitt miljöarbete. Först och
främst försöker vi alltid erbjuda dig produkter som
odlats och framställts under miljömässigt goda
förutsättningar. Mälardalens Frukt & Grönt var tidiga
på tåget när det gäller ett miljömässigt bra arbete
generellt. Vi har exempelvis miljöfokus när vi köper
förbrukningsmaterial, vi har slutna kylsystem och
producerar vår egen el genom solceller på taket.

Miljöekonomiska leveranser
Mälardalens Frukt & Grönt levererar sju dagar i
veckan. Men tillsammans med våra chaufförer som
internutbildas i ECO-driving minimerar vi körandet
så mycket vi kan genom att lägga miljöaspekt på
varje körschema: kortaste vägen och med returgods
tillbaka. Transportbilarna går på miljödiesel men vi är
öppna för möjligheten att ersätta dem med elbilar
så snart teknologin möjliggör det. Som kund får du
dina leveranser i återanvändningsbara plastbackar
som ingår i ett pantsystem – allt för att minska
miljöbelastande avfall.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vegott!
www.graysbakery.se
TEL 08-715 95 20

FRUKT OCH GRÖNT
Det var så det började 1973: frukt, bär, grönsaker, rotfrukter. Idag erbjuder Mälardalens
Frukt & Grönt ett betydligt större sortiment men fortfarande med fokus på fräschör.
Vi har det du vill ha, från bananer till sallad i påse, färska kryddor, primörer, svamp,
exotiska nyheter. Sortimentet växer faktiskt varje gång du som kund önskar något vi
ännu inte har!

Hög omsättningshastighet
Mälardalens Frukt & Grönt omsätter hela lagret 52 gånger
per år och får fräscha varor varje morgon. Det innebär att
de grönsaker och den frukt du får i din leverans aldrig
har legat mer än något dygn i vårt lager. Den snabba
omsättningen gör också att vi kunnat satsa stort på EKO/
KRAV-märkta produkter, en varugrupp som snabbt vuxit
sig stor. Vi får leverans från Arla sex gånger i veckan, vilket
innebär fräscha datum på mejeriprodukter.

EKOLOGISKT OCH
NÄRPRODUCERAT
Så här resonerar vi på Mälardalens Frukt & Grönt: hemma är bäst. Därför tar
vi så mycket som möjligt från producenter i vårt närområde. Dels för att det
som rest kortast väg smakar mer. Dels för att vi gärna gynnar lokala odlare
och producenter. Dessutom innebär nära leveranser mindre miljöpåverkan.
Närproducerat gynnar helt enkelt alla.
Här är några av våra nära odlare och producenter.
Många av dem arbetar ekologiskt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekologiska grönsaker från Kärrbo Prästgård
Färskt bröd och tårtor från Bakemyday
Närproducerade ägg från Arboga
Potatis från Roslunds i södra Dalarna
Griskött från Nibble Gård
Ekologiska champinjoner från Godings
Måltidsdrycker och juicer från Enköping
Bröd från Heby
Glutenfritt bröd från Tårtbiten
Färskt ekologiskt nötkött från
Stora Ekeby utanför Västerås
Glass från Rättvik
Äpplen från Säby Gård, Enköping
Honung från Runhällen
Färska ostar från Frägsta Mejeri
Must från Köpings Musteri

I vårt sortiment finns fräscha frukter och grönsaker av alla dess sorter.

MAT FRÅN MEDELHAVET
Mälardalens Frukt & Grönt har en del av hjärtat i Italien. Genom våra italienska medarbetare har vi
byggt upp ett fantastiskt sortiment av italienska specialiteter, från pasta till grappa. Som kund får
du tillgång till utvalda produkter att servera dina nöjda gäster.
Smaka till exempel premiumpastan från San Martino, salami, skinkor och coppa från Sorrentino,
olivolja och tryffelprodukter från Terni, italienska ostar från de bästa mejerierna, oliver i olika
inläggningar. Eller färskfryst pasta som är både läcker och praktisk att arbeta med.

Vin och grappa
Mälardalens Frukt & Grönt har ett
spännande sortiment av grappa och
viner från utmärkta vingårdar i norra
och mellersta Italien och Sardinien.
Vi erbjuder också smakrika röda viner
från Spanien. Vår sommelier arrangerar
vin- och grappaprovningar där du kan
smaka dig fram för att hitta rätt viner
till menyn. I sortimentet ingår även
viner från andra länder samt ett bra
sortiment av starksprit.

Bargrossisten
Idag ingår också Bargrossisten
i Mälardalens Frukt & Grönt. Det
innebär att du kan köpa bar- och
restaurangutrustning online till
konkurrenskraftiga priser på
www.bargrossisten.se.

Signalistgatan 3, 721 31 Västerås, 021-17 77 77
Info@malardalensfrukt.se
www.malardalensfrukt.se
Öppettider:
Måndag–Fredag 06.00–16.30
Lördag: 07.00–11.00
Söndag: 08.00–12.00

www.fruktjuice.se

e� svenskt familjeföretag

• 18500 • www.jssverige.se

SÄKRA LEVERANSER AV RIKTIGT GOD SMAK

Smakfulla naturupplevelser sedan 1972

Boosta försäljningen
med gourmetglass
från Dalarna!
Boka glassbox och varuprov
via er säljare på Mälardalens
Frukt & Grönt redan idag!

STÄDA SOM PROFFSEN
i samarbete med Mälardalens Frukt & Grönt
www.swetex.se

