
Een gezond voedingspatroon 
betekent niet noodzakelijk inleveren 
op smaak. Alpro is continu op zoek 
naar verbeteringen om de producten 
nóg lekkerder te maken en de 
voedingswaarden te optimaliseren. 
Het verminderen van suikers en 
verzadigde vetten is hierbij een belangrijk 
uitgangspunt.

Sinds 2008 heeft Alpro 

het totale suikergehalte  

van het assortiment 

met 12% verlaagd. 

Tegen 2020 willen zij 

dit met nog eens 12,5% 

verlagen.
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Voor ieder wat wils

Alpro biedt een breed assortiment aan producten: van ongezoete en 
laag in suikers tot licht gezoete verwenproducten. Voor ieder wat wils!

Onderstaande producten zijn een bron van calcium en vitamine B12 en D. 

Bovendien zijn alle producten van nature lactosevrij. Alle Alpro sojaproducten zijn 

een volwaardige plantaardige variatie voor zuivel.

Uitsluitend bestemd voor healthcare professionals. Voor meer informatie voor gezondheidsprofessionals, 
ga naar www.alpro.com/healthprofessional, September 2017

* het suikergehalte van het product is maximaal 5g/100g voor een vaste stof of 2,5g/100ml voor vloeibare stoffen
** dan de marktreferenties in niet-gefermenteerde gearomatiseerde melkdranken

30% MINDER 

SUIKERS**

LAAG IN 

SUIKERS*

SUIKERVRIJ

Sojadrink 
Banaan

Sojadrink 
Rode vruchten

Sojadrink 
Macchiato

Sojadrink 
Choco

Sojadrink 
Vanille

Sojadrink Original Sojadrink Light Amandeldrink 
Original

Kokosnoot Original Cashewdrink 
Original

Soja Groeidrink 
1-3+

Mild & Creamy 
Naturel

Mild & Creamy 
Naturel met 
Koksnoot

Plantaardige 
variatie op yoghurt 

Naturel

Plantaardige 
variatie op  

kwark Naturel

Sojadrink 
Ongezoet

Amandeldrink 
Ongezoet

Amandeldrink 
Ongezoet 

Ongeroosterd

Mild & Creamy 
Ongezoet

Plantaardige 
variatie op yoghurt 
Naturel Ongezoet

Optimale smaak,
  minder suikers.

Verminder suikers door slim te kiezen

Kijk ook eens in het koelschap!

Bron: NEVO online 2016/5.0



Begin elke dag goed met de 
ongezoete sojaproducten van Alpro

De ongezoete sojaproducten van Alpro zijn geheel 
vrij van suikers en rijk aan hoogwaardige soja-
eiwitten. De sojaproducten zijn van nature arm aan 
verzadigde vetten en lactosevrij. Door de verrijking 
van calcium en vitamine B12 en D passen deze 
sojaproducten perfect binnen de Schijf van Vijf. 
Ideaal voor een gezonde start van de dag!

Alpro Sojadrink Ongezoet (1L)
NUTRITIONELE INFORMATIE (100ML) 

energie 138kJ / 33kcal

vetten 1,8g

waarvan verzadigde vetzuren 0,3g

enkelvoudig onverzadigd 
vetzuren

0,4g

meervoudig onverzadigd 
vetzuren

1,1g

koolhydraten 0g

waarvan suikers 0g

vezels 0,6g

eiwitten 3,3g

zout 0,07g

vitaminen

vitamine D 0,75µg *

vitamine B2 0,21mg *

vitamine B12 0,38µg *

mineralen

calcium 120mg *

kalium 247(mcg)

fosfor 130mg

magnesium 12mg

ijzer 0,3mg

zink 0,2mg

ingrediënten water, gepelde sojabonen (8,7%), zuurteregelaars  
(dikaliumfosfaat, monokaliumfosfaat), calciumcarbonaat, 
aroma’s, zeezout, stabilisator (gellan gum), vitaminen 
(riboflavine(B2), B12, D2).

*=15% van de voedingswaardereferenties

Alpro Mild & Creamy
Naturel Ongezoet (750g)

NUTRITIONELE INFORMATIE (100ML) 

energie 178kJ / 43kcal

vetten 2,3g

waarvan
verzadigde 
vetzuren

0,4g

enkelvoudig 
onverzadigd 
vetzuren

0,2g

koolhydraten 0,2g

waarvan suikers 0g

vezels 1,0g

eiwitten 4,0g

zout 0,25g

vitaminen

vitamine D 0,75µg *

vitamine B12 0,38µg *

mineralen

calcium 120mg *

kalium 70mg

fosfor 58mg

magnesium 50mg

ijzer 0,4mg

zink 0,3mg

ingrediënten water, gepelde sojabonen (7,9%), 
tricalciumcitraat, stabilisator(pectine), 
zuurteregelaars (natriumcitraat, 
citroenzuur), natuurlijk aroma, zeezout, 
antioxidanten (tocoferolrijke extracten, 
vetzuuresters van ascorbinezuur), 
vitaminen (B12, D2), yoghurtculturen/ 
-fermenten (S. thermophilus,  
L. bulgaricus)

*=15% van de voedingswaardereferenties

Alpro Plantaardige  
variatie op yoghurt 
Naturel Ongezoet (500g) 

NUTRITIONELE INFORMATIE (100ML) 

energie 178kJ / 43kcal

vetten 2,3g

waarvan
verzadigde 
vetzuren

0,4g

enkelvoudig 
onverzadigd 
vetzuren

0,5g

meervoudig 
onverzadigd 
vetzuren

1,4g

koolhydraten 0,2g

waarvan suikers 0g

vezels 1,0g

eiwitten 4,0g

zout 0,13g

vitaminen

vitamine D 0,75µg *

vitamine B12 0,38µg *

mineralen

calcium 120mg *

kalium 71mg

fosfor 15mg

magnesium 50mg

ijzer 0,4mg

zink 0,3mg

ingrediënten water, gepelde sojabonen (7,9%), 
tricalciumcitraat, stabilisator(pectine), 
zuurteregelaars (natriumcitraat, 
citroenzuur), natuurlijk aroma, zeezout, 
antioxidanten (tocoferolrijke extracten, 
vetzuuresters van ascorbinezuur), 
vitaminen (B12, D2), yoghurtculturen/ 
-fermenten (S. thermophilus, L. bulgaricus)

*=15% van de voedingswaardereferenties

 

PAST IN EEN 

DIEET VOOR:

Overgewicht

Hoge cholesterol

Lactose-intolerantie/

koemelkallergie

Diabetes mellitus

Sarcopenie
…

HOOGWAARDIGE EIWITTEN
Soja-eiwitten zijn hoogwaardig plantaardige eiwitten. Soja-eiwitten bevatten namelijk alle essentiële aminozuren in optimale hoeveelheden!


