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CITRONER

Från vänster
WILLYs 500 g 9:90/fp
19:80 /kg 95 g st 5 st 1:98 /st
COOP
500 g 15:95 EKO
31:90
95 g st 5 st 3:19 /st
ICA
lös vikt
6:90 /st (eller 3 för 18:-)
Skulle gå och väga dem i dag 21/1 men då var de borta och ersatta med ”erbjudande” 3 för
10:- och uppgiven vikt 185 g/st, kilopris ”Annons” 18:02 varför det inte tas in i tabellerna.
Nu måste jag göra en vända till och även ta med lös vikt från WILLYs och COOP för att vara
korrekt men betydligt mer komplicerat. Detta visar hur svårt det är att VETA och därmed
kunna TJÄNA på att VETA.
I nuläget är det billigast på WILLYs 1:98 /st men 1:20 mer på COOP för EKO, 3:19 /st.
Räkna då så här: med en konsumtion på 20 citroner per år betyder det 24:- mera per år för att
gynna EKO-odlingen och att kunna riva skalet med gott miljösamvete, även med att ha en
skiva i ett glas vatten. Skalet är ju användbart på citroner i motsats till andra citrusfrukter.
Det går alltså inte att jämföra EKO med kemiskt behandlade.
Nu tillkom
WILLYs 500 g 17:90 EKO 35:80 /kg 100 g/st
WILLYs
lös vikt
26:67 /kg 150 g/st
COOP
lös vikt
37:69 /kg 130 g/st

5 st

3:58 /st
4:90 /st (eller 3 för 12:-)
4:90 /st

Att sälja citroner styckvis är just problemet och trixet att förvilla oss. Se WILLYS här
ovan som har citroner som väger 100 eller 150 g där EKO citronen för 3:58 är billigare
än den vanliga 4:90 eller 4:- om man köper 3. Men det skiljer 50 g på citronerna!
Håller med dig, det är komplicerat. Men gör det enkelt för dig. Bestäm dig för EKOcitroner och välj sedan efter kilopris – då blir det hos COOP du handlar, eller om du
handlar hos WILLYs och inte har COOP, betala 39 öre mera hos WILLYS. Inte lönt
åka till annan stad för citronernas skull, men handla EKO-citroner och bry dig inte om
att göra samma analys som jag gjort nu.
TJÄNA på att VETA i det här fallet – du kan även använda skalet och ”förlorar” bara
24:- per år för att just kunna riva skalet i din matlagning! Det kan det vara värt!
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