
Een plantaardige voeding is beter in alle opzichten; het is beter voor 
jou en beter voor de planeet! Een plantaardige voeding bevat een 
ruime hoeveelheid groenten, fruit, volkoren producten, noten, zaden 
en peulvruchten, waaronder soja. Onze huidige voeding bevat te veel 
verzadigd vet en suikers, te weinig vezels en te weinig groente en 
fruit. Een verschuiving naar een meer plantaardige voeding is een 
ideale start voor het verbeteren van ons voedingspatroon!

Begin elke dag goed met de ongezoete 
producten van Alpro

Plantaardig genieten 
met minder koolhydraten

Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk voor een goede gezondheid.

Plantaardige voeding 
bevat over het algemeen
  Laag verzadigd vetgehalte

  Veel vezels

   Veel vitaminen en  
mineralen

We houden 
van plantaardig

Goed voor de planeet
  Minder land nodig

  Minder water nodig

  Minder CO2 uitstoot

Ingrediënten (voor 1 persoon)
•  250ml Alpro Amandeldrink Ongezoet 

Ongeroosterd
• 40g havermout
• 5g noten
• 1 eetlepel pompoen zadenmix
• 1 theelepel kaneel
• 1 eetlepel geraspte kokos (optioneel)

Ingrediënten (voor 1 persoon)
•  250ml Mild & Creamy Naturel Ongezoet
•  40g muesli, naturel
•  5g amandelen
•  5g pistache nootjes
•  1 eetlepels lijnzaad 
•  1 theelepel chiazaad
•  fruit optioneel

Bereiding
Breng de Alpro Amandeldrink Ongezoet 

Ongeroosterd roerend aan de kook. Kook de 

havermout tot het glad en zacht is. Breng op 

smaak met kaneel en zout. Giet de havermout 

in een kom. Garneer de havermout met 

amandelen, geraspte kokos, pompoen 

zadenmix en voeg de resterende gekoelde 

Alpro Amandeldrink Ongezoet Ongeroosterd 

toe. Nu heb je een super wake-up call!

Bereiding
Schenk de Alpro Mild & Creamy Naturel 

Ongezoet in een kom. Hak de amandelen  

en pistache nootjes fijn en rooster ze in een 

anti-aanbak pan totdat ze goudbruin zijn.  

Mix het lijnzaad met het chiazaad. Besprenkel 

deze over de Alpro Mild & Creamy Naturel 

Ongezoet en serveer dit met jouw favoriete 

fruit; makkelijk! 

amandel 
havermout

ontbijtje met 
granola en noten

Heerlijk wakker  
worden met

Begin je dag 
lekker met een

Ontdek meer recepten, met de ongezoete producten van Alpro, op alpro.com/recepten

energie koolhydraten373 27,3
kcal gram

energie koolhydraten383 28,3
kcal gram
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Mild & Creamy  
Naturel

Ongezoet

Plantaardige variatie 
op yoghurt Naturel 

Ongezoet

Koolhydraten in plantaardige producten

Koolhydraten zijn een belangrijke energiebron voor ons lichaam. 
Wel is het belangrijk om te kiezen voor een goede koolhydraatbron. 
Koolhydraatrijke producten die arm zijn aan voedingsstoffen, 
zoals frisdrank en snoep, kunnen beter in beperkte mate worden 
gebruikt. Goede bronnen zijn plantaardige producten zoals volkoren 
graanproducten, aardappels, peulvruchten, groente en fruit. 

PLANTAARDIGE PRODUCTEN

Product Portie Aantal koolhydraten 

Brood, graanproducten

Volkoren boterham

Volkoren cracker

Havermout

1 snee (35g)

1 stuks (15g)

1 portie (40g)

13,6g

9,6g

24,3g

Plantaardige 

variatie 

op zuivel

Alpro Sojadrink Original

Alpro Sojadrink Ongezoet

Plantaardige variatie op yoghurt Naturel Ongezoet

beker (200ml)

beker (200ml)

schaaltje (150ml)

5,0g

0g

0,4g

Groente

Komkommer, rauw

Tomaten, rauw

Paprika, rauw

schaaltje (115g)

1 stuks (70g)

1 stuks (135g)

2,2g

2,2g

5,1g

Fruit

Banaan

Appel

Sinaasappel

1 stuks (130g)

1 stuks (135g)

1 stuks (130g)

26,8g

17,6g

10,3g

Noten 

Amandelen, ongezouten

Cashewnoten, ongezouten

Alpro Amandeldrink Ongezoet

handje (25g)

handje (25g)

1 beker (200ml)

3,5g

5,2g

0,0g

Peulvruchten

Bruine bonen, gekookt

Linzen, gekookt

Kikkererwten, gekookt

opscheplepel (60g)

opscheplepel (60g)

opscheplepel (60g)

10,6g

7,0g

7,9g

Dranken

Water

Thee/koffie zonder suiker

Tomatensap

1 glas (150ml)

1 glas (150ml)

1 glas (150ml)

0g

0g

4,8g

Beleg

Jam

Pindakaas

Hummus

voor 1 snee (20g)

voor 1 snee (20g)

voor 1 snee (20g)

12,3g

2,0g

2,2g

Bron: NEVO online 2016/5.0

Alpro helpt een handje mee!

Alpro is steeds op zoek naar verbeteringen om producten nóg lekkerder 
te maken en de voedingswaarden te optimaliseren. Verminderen van 
suikers en verzadigde vetten is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Alpro biedt een steeds groter assortiment ongezoete producten aan.  
Alle Alpro producten bevatten calcium en vitamine B12 en D.

Sojadrink 
Ongezoet

Amandeldrink 
Ongezoet

Amandeldrink 
Ongezoet 

Ongeroosterd
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Alle sojaproducten 

zijn een volwaardige 

plantaardige variatie 

op zuivel. De ongezoete 

sojaproducten passen 

dan ook perfect in de 

Schijf van Vijf!

Bron: NEVO online 2016/5.0

Wat drink jij?
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