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av företagarna

Leverans till butik, kontor
eller dit du bor

Välkommen till

Just Tasty

Sedan starten 2006 har vi på Just Tasty haft som mål att se till
att alltid leverera fräscha och goda handtillverkade produkter
och att alla våra kunder ska vara nöjda genom hela kundresan.
Tack vare vårt breda utbud gjord på prima råvaror och vår exceptionellt goda service kommer du garanterat att bli nöjd att
du valde just oss. Vi snålar nämligen inte på vare sig kvalité eller
service och vi utvecklar oss ständigt för att kunna bli ännu bättre.
Vi ställer höga krav på oss själva samt på våra underleverantörer, råvaror, lagerhållning, tillverkning och transport. Vi ligger
i framkant gällande hygien, IP-certifiering och livsmedelskontroll, och självklart följer alla strikta krav från Livsmedelsverket.
(Livsmedelsverket godkännandenummer: SE 6289 EG).
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Just Tasty’s kontor ligger i Åstorp, och här arbetar vi med ordermottagning, sortimentutveckling och kundservice. Våra
produktionslokaler är byggda för att hantera en väldig hög leveranskapacitet med bästa livsmedelssäkerhet.
Transporten är en viktig del av produktens kvalitet och hållbarhet, därför har Tasty en flotta av transportfordon som är anpassade
för att på bästa sätt frakta våra kylvaror och hålla en säker kylkedja.
Våra glada chaufförer levererar direkt till certifierade återförsäljare i hela Skåne och södra Halland, och sedan 2019 levererar
vi även till både företag och privatpersoner som beställer via vår
webbshop.

År 2017 blev vi utnämnda till Årets företagare i Åstorp vilket vi är väldigt glada och stolta över.

av företagarna

www.thoresbageri.se

Bageri och Konditori i Helsingborg

FDC
GROSSIST

Den Skånska
Fisk- & Sushigrossisten
www.fdc.nu

Vi levererar till butik, kontor eller dit du bor!
Med några enkla klick beställer du på

www.justtasty.se
Malmgatan 9, 265 38 Åstorp • 042-14 70 80 • info@justtasty.se • order@justtasty.se

Njut av en
smakupplevelse
från förr!

Följ oss gärna på sociala medier

NÄR RÅVARAN FÅR AVGÖRA!
Göteborgs Sallad borgar för hög kvalitet och använder
i största möjliga mån närproducerade svenska råvaror.

gbgsallad.se

PILLEDE NORDSJØREKER
• 17967 • www.jssverige.se

- fantastiske i størrelse, smak og kvalitet!

Løining AS, 4374 Egersund, Norge • tlf :+47 51 46 27 40 • mail: loien-as@loining.no

