
   

 

 

 

 

 

Rootfruit: Gårdschips utökar samarbetet med Schwarz Gruppe och 

Kaufland-kedjan i Tyskland.  

 

I början av år 2020 expanderade Rootfruit Scandinavia AB in i Tyskland med varumärket 

Gårdschips. En affär etablerades med den tyska livsmedelskedjan Kaufland som ingår i Schwarz 

Gruppe.  

 

Från att inledningsvis ha fått distribution på samtliga av kedjans 480 hypermarkets så utökas nu 

affären till att omfatta samtliga 190 supermarkets i landet.   

Att Kaufland väljer att utöka samarbetet med Rootfruit Scandinavia AB och Gårdschips är ett tydligt 

tecken på att våra produkter är väl uppskattade och går hem även hos konsumenter utanför Sveriges 

gränser.  

Tyskland är den största europeiska marknaden och den fjärde största i världen. Utöver sin storlek så 

är den tyska marknaden också strategiskt viktig då den fungerar som en temperaturmätare för resten 

av Europa. I den tyska koncernen Schwarz Gruppe ingår även Lidl som finns representerade i 30 

länder och är till omsättning den största europeiska aktören inom dagligvaruhandeln.   

 

”Vi har väldigt stora förhoppningar på den tyska marknaden. Dels ser vi stora möjligheter att vidare 

utveckla samarbetet med Kaufland samtidigt som det finns intresse från andra kedjor i Tyskland inom 

Dagligvaruhandeln”, säger Anna Wallin-Krasse, VD på Rootfruit Scandinavia AB.  

 

Kaufland International   

Vecka 36 kommer Gårdschips via Kaufland som tidigare aviserats genomföra en kampanj med 

Kaufland International i ytterligare fyra länder.  

 

 

 
För frågor, vänligen kontakta: 
Anna Wallin-Krasse, VD 
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E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se 
Telefon: +46 (0)705-125530 
 
 
Om Rootfruit Scandinavia AB 
 
Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och 
säljer premiumsnacks av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB 
importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. 
Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större 
dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden.  
 
Rootfruit Scandinavia AB (publ)   
Kullagårdsvägen 18    
312 34  Laholm    
Telefon: +46 (0) 430-134 40    
E-post: info@rootfruit.se 
Hemsida: www.rootfruit.se 
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