Vijf generaties Kramer bouwen
zeer gezond bedrijf op

G. Kramer & Zonen B.V. is de grootste zuurkoolproducent van Nederland. Het bedrijf
is net zo gezond als het product dat het maakt. Gert Kramer, de eerste in de reeks van
vijf generaties, legde 125 jaar geleden de basis voor Kramer’s Zuurkool. Elke generatie
kreeg te maken met telkens nieuwe uitdagingen, maar de passie voor het ambacht is
sinds 1890 hetzelfde gebleven.
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In 2009 deed de vijfde generatie,
in de persoon van Nick Kramer,
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