“ONZE IMPACT OP HET MILIEU
DRASTISCH VERLAGEN”
Casa Astrid lanceert ecologische navulling voor
Vlaams-Italiaanse extra vierge olijfolie
Gent/Assisi, 1 april – De premium extra vierge olijfolie van Casa Astrid is voortaan ook
in handige en duurzame navulverpakkingen van 500ml te verkrijgen. Daarmee breidt
Gentenaar Jean-Luc Decroo een verlengstuk aan zijn project in de groene heuvels
van Assisi (Umbrië/Italië). Met groot respect voor het milieu cultiveert hij
daar sinds enkele jaren zijn eeuwenoude olijfgaard. Met de ‘refill’zakken
in combinatie met de mooie inox flessen mikt hij op een win-win voor
milieu én de portemonnee. 20% van de online verkoop en het Adopt
A Tree-initiatief schenkt Casa Astrid de komende periode aan
de hulpverleners in Italië en België, die zich dezer dagen in
volle coronacrisis nog meer dan anders dubbelplooien
om mensen te helpen.
De olijfolie van Casa Astrid is uniek omdat de olijven extra vroeg geplukt worden zodat al
het goede van de olie (dus zeker ook alle antioxidanten) effectief in de fles terechtkomt. Zo
ook bij de nieuwe navulverpakkingen. De olijven hiervoor werden geplukt in oktober 2019
en binnen de zes uur na pluk, geperst, gefilterd en bij het bottelen van deze refill afgesloten
met azotum ter bescherming tegen zuurstof en verlenging van de versheid. Deze olie is
minstens houdbaar tot juli 2021. Dankzij de nieuwe navulverpakking van 500ml kunnen
de mooie roestvrije stalen flessen van Casa Astrid makkelijk herbruikt worden. Ze worden
aangeboden in 3 varianten: 250 ml, 500ml en 750ml. De flessen staan niet alleen prachtig
op het aanrecht, ze garanderen vooral een optimale bewaring. “Licht is namelijk één van de
grootste vijanden van olijfolie. Een doorzichtige fles is een absolute no-go”, aldus Jean-Luc
Decroo van Casa Astrid. Na uitputting van de beschikbare voorraad zal de nieuwe oogst
terug beschikbaar zijn in november 2020.

ECOLOGISCHE NAVULVERPAKKING
De navulverpakking is eenvoudig te bestellen via de webshop en
wordt thuis geleverd. De refill is spectaculair minder belastend
voor het milieu dan een traditionele fles. De cijfers* liegen er niet
om: de productie vergt 62% minder fossiele brandstoffen, 80%
minder water en er komen 75% minder broeikasgassen vrij. Met
dit initiatief wil Casa Astrid bijdragen tot een forse vermindering
van de CO2 uitstoot.

“We gaan zo onze impact op het milieu – en we zaten al vrij goed
– nog drastischer verlagen.” De navulverpakking is overigens niet
alleen handig en beter voor het milieu, het is ook een van de beste
manieren om olijfolie te bewaren. De olie is volledig afgeschermd
van licht en kan ook niet in contact komen met zuurstof. Extra
bonus: de refills zijn tegelijk beter voor de portemonnee. Eén
navulling omvat 500ml Casa Astrid olijfolie en kost €13,9. Voor een
nieuwe fles van 500ml betaal je €19,9. De grote navulpakken van
1,5l blijven ook in het assortiment, maar zijn veeleer bestemd voor
professionele horeca.

Corona ACTIE 20% van wat Casa Astrid online verkoopt,
doneert het aan de zorgsector. Zowel in België als in
Italië. Dit geldt op alle producten tot 1 mei 2020 of
tot de huidige voorraad is uitgeput. Ook 20% van de
opbrengst van Adopt a Tree gaat voor deze periode
naar dezelfde goede doelen.

ADOPT A TREE
Jean-Luc Decroo wil zijn olijfgaard in Assisi op termijn
uitbreiden met liefst 7.500 nieuwe boompjes. En daarom
is er nood aan heel wat adoptieouders. Als adoptieouder
krijg je drie jaar lang premium olijfolie van Casa Astrid
thuisgestuurd, vergezeld van de nodige updates van
je eigen boom via whatsapp. Voor elke geadopteerde
boom plant Casa Astrid dan een nieuw jong boompje
voor de volgende generatie. Deelnemen aan Adopt a
Tree kost 210€/boom. Ideaal ook als origineel geschenk.

*BRON cijfers rond refill: bit.ly/impactmilieu
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