
PLANTAARDIG 
GENIETEN MET ALPRO

productinformatie



STAP VOOR STAP 
NAAR MEER PLANTAARDIG

Meer plantaardig eten is helemaal niet zo moeilijk als je denkt, zeker 
omdat het niet in een keer hoeft. Daarom helpen we mensen graag stap 

voor stap naar een meer plantaardige levensstijl met onze heerlijke 
plantaardige producten.  Wie iets nieuws probeert, kan op onze steun 
rekenen. Want elke verandering – hoe klein dan ook – is een positieve 

stap in de juiste richting. Vooruitgaan, daar draait het om - een visie waar 
we als plantaardige pionier al 40 jaar aan vasthouden!

Eigenlijk is er voor elk moment van de dag 

een plantaardige variatie. Kijk zelf maar eens 

in deze brochure voor een overzicht!

Voor jou
Wat vaker plantaardig eten is goed voor 

jezelf. Plantaardige voeding zit namelijk 

boordevol goede voedingsstoffen zoals 

plantaardige eiwitten, vezels, vitamines en 

mineralen. Daarnaast bevatten plantaardige 

producten vaak minder verzadigd vet.

Voor de planeet
Wat vaker plantaardig eten is ook goed  

voor de planeet. We consumeren vandaag 

meer dan onze planeet aankan. Als we dat 

blijven doen, zullen we de komende jaren 

de hoeveelheid van twee planeten nodig 

hebben! Plantaardige producten gebruiken 

doorgaans minder land, water en minder 

CO2 uitstoot dan dierlijke producten.

Voor de dieren
Wat vaker plantaardig eten is ook goed 

voor het dierenwelzijn. Bij de productie van 

de plantaardige producten van Alpro komt 

geen dier aan te pas!

WAAROM MEER  
PLANTAARDIG?

Plantaardige voedingsmiddelen zijn doorgaans arm aan verzadigd vet. Vermindering van de consumptie van verzadigd vet 

draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en 

een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor een goede gezondheid.
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SOJADRINKS 
Maak kennis met onze verschillende sojadrinks! Onze producten 

worden gemaakt van duurzaam geteelde sojabonen van 
hoogwaardige kwaliteit eiwitten en zijn verrijkt met calcium en 

vitamines. Volwaardige variaties voor melk dus!

Sojadrink Original

Sojadrink High Protein Sojadrink No Sugars

Sojadrink Light

Soja Groeidrink 1-3+

ZOWEL WARM  
ALS KOUD TE 
GEBRUIKEN!

ALLE PLANTAARDIGE  DRINKS ZIJN  
VAN NATURE  
LACTOSEVRIJ

Geniet van de heerlijke 

smaak van Sojadrink 

Original.

  Volwaardig alternatief 

voor melk

  Bron van calcium en 

vitamine B2, B12 en D

Kun je wel wat extra 

eiwitten gebruiken? Kies 

voor Sojadrink High Protein.

  Rijk aan eiwitten: 5g/100ml

  Laag in suikers: 2,5g/100ml

Als je liever helemaal  

geen suikers gebruikt: 

Sojadrink No Sugars.

  Rijk aan eiwitten: 3,3g/100ml

  Geen suikers: 0g/100ml

Liever een sojadrink met 

minder calorieën? Ga voor 

Sojadrink Light!

  Laag in suikers: 1,5g/100ml

  Arm aan vetten: 

1,2g/100ml

De Soja Groeidrink 1-3+ bevat aangepaste 

voedingsstoffen voor kinderen van 1-3 jaar.

 

  Laag in suikers: 2,5g/100ml

  Bron van calcium, jodium en ijzer en 

vitamine B2, B12, D en C

SOJADRINKS 
MET EEN 

SMAAKJE

Sojadrinks met smaak zijn er in 5 heerlijke 

varianten. Ook verkijgbaar in handige 250 ml 

verpakkingen voor onderweg!

 

  Vrij van kleurstoffen

  Bron van calcium en vitamine B2, B12, D

...LEKKER ZO UIT HET GLAS!



PLANTAARDIGE DRINKS
Naast plantaardige drinks op basis van soja heeft Alpro  

ook een groot assortiment plantaardige drinks op basis van  
amandel, haver, kokosnoot en rijst! Deze plantaardige drinks  

bevatten geen soja maar wel calcium en vitamines.

Amandeldrink Original

Amandeldrink No Sugars 
Ongeroosterd

Haverdrink No Sugars 

Kokosnootdrink No SugarsKokosnootdrink

...
GOE
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Geniet van de smaak van 

geroosterde amandelen!

  Laag in suikers: 2,4g/100ml

  Van nature arm aan vet

Liever een amandeldrink 

zonder suikers? Kies voor 

Amandeldrink No Sugars 

Geroosterd!

  Laag in calorieën: 

13kcal/100ml

 Geen suikers: 0g/100ml

Probeer eens de 

Haverdrink No Sugars 

voor een vezelboost!

  Rijk aan vezels: 

1,2g/100ml

 Geen suikers: 0g/100ml

Op zoek naar een 

Amandeldrink met de 

smaak van ongeroosterde 

amandelen én zonder 

suikers? Amandeldrink  

No Sugars Ongeroosterd.

  Laag in calorieën: 

13kcal/100ml

 Geen suikers: 0g/100ml

Gek op de verfrissende smaak 

van kokosnoten? Probeer 

Alpro Kokosnootdrink met 

alleen van nature aanwezige 

suikers uit rijst.

  Laag in calorieën: 

20kcal/100ml

  Laag in suikers: 1,9g/100ml

Zin in een tropische 

plantaardige drink zonder 

suikers? Dan is Alpro 

Kokosnootdrink No Sugars 

misschien iets voor jou!

  Laag in calorieën: 

14kcal/100ml

  Geen suikers: 0g/100ml

ONZE DRINKS 

BEVATTEN EUROPESE 

AMANDELEN EN 

HAVER!

Amandeldrink
No Sugars Geroosterd

Rijstdrink

Een drink op basis van 

rijst met alleen van nature 

aanwezige suikers! Alpro 

Rijstdrink.

  Lichtverteerbaar want van 

nature lactosevrij

  Alleen van nature 

aanwezige suikers
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TE VINDEN  
IN HET 

KOELSCHAPBARISTA DRINKS 
Maak thuis koffie met jouw favoriete plantaardige drink!  

Perfect opschuimbaar in elk apparaat thuis.

Barista Soja Barista Haver Creamy Amandeldrink Creamy Kokosnootdrink

Geniet van de perfect 

opschuimbare sojadrink 

voor in je koffie! Alpro 

Barista Soja.

  Laag in suikers: 1g/100ml

  Van nature lactosevrij

Ontdek de heerlijke 

smaak van opgeschuimde 

haverdrink in je koffie! Alpro 

Barista Haver.

  Van nature arm aan vetten

  Bevat alleen van nature 

aanwezige suikers

Laat je verleiden door 

de intens romige smaak, 

gemaakt van zonovergoten, 

gekarameliseerde 

amandelen uit Spanje. 

  Van nature arm aan vetten

  Laag in suikers: 2,5g/100ml

Ervaar zelf de intens  

romige smaaksensatie  

van koudgeperste  

tropische kokosnoten.

 Van nature arm aan vetten

 Laag in suikers: 2,5g/100ml

CREAMY DRINKS
De Creamy drinks van Alpro zijn vol en romig van smaak en helemaal plantaardig. 

We hebben de beste ingrediënten geselecteerd die we konden vinden en 
vervolgens op een speciale manier bereid om zo de lekkerste smaak te verkrijgen! 

...
OM 

ZO T
E DRINKEN

...OF PROBEER EENS IN JE SMOOTHIE

1  Gebruik jouw favoriete koffie

2   Gebruik de gewenste hoeveelheid Alpro Barista 

voor een perfecte plantaardige koffie.

3   Schuim de plantaardige drink op in jouw melk 

opschuimer of met een handklopper tot de 

gewenste dikte. Maximaal verhitten tot 70°C.

4   Voeg de opgeschuimde plantaardige drink aan je 

koffie toe en maak jouw perfecte latte art!

Kijk op onze website voor meer koffie inspiratie!

PERFECTE 
PLANTAARDIGE 
SCHUIMLAAG



Oat Coconut

  Een traktatie op basis  

van Europese haver

 Rijk aan vezels: 2,7g/100g

  Een traktatie op basis van 

duurzame kokosnoten

 Laag in suikers: 0,6g/100g

ABSOLUTELY  
OAT & COCONUT

Ontdek onze gefermenteerde plantaardige producten op basis van 
Europese haver of tropische kokosnoten en geniet van de heerlijk 

romige, gladde structuur. 

PLANTAARDIGE  
VARIATIES OP YOGHURT

Maak kennis met de plantaardige variaties op yoghurt van Alpro,  
op basis van soja. Al deze sojaproducten bevatten hoogwaardige eiwitten, 

calcium en vitamines en zijn dus een volwaardige alternatief voor zuivel.

Naturel No Sugars
Geniet van deze 

plantaardige variatie op 

yoghurt Naturel.

  Bron van eiwitten: 4g/100g

  Laag in suikers: 2,1g/100g

Liever geen suikers in je 

plantaardige variatie op 

yoghurt? Kies voor No Sugars!

  Bron van eiwitten: 4g/100g

   Zonder suikers: 0g/100g

ONTDEK OOK DE 
FRUIT

VARIANTEN
MILD & CREAMY

Plantaardige variaties op yoghurt, op basis van soja,  
in handige schenkverpakking van 750ml!

Ga jij graag voor Naturel? 

Kies dan voor Alpro  

Mild & Creamy Naturel, 

Naturel met Kokosnoot of 

Naturel No sugars! 

 Bron van eiwitten

  Laag in suikers of  

geen suikers

...OOK VERKRIJGBAAR IN VANILLE & LIMOEN-CITROEN

...GOEDE BASIS VOOR EEN SMOOTHIE

Mild & Creamy Naturel
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PLANTAARDIGE 
VARIATIES OP KWARK

Op zoek naar plantaardige proteïnen? Probeer de plantaardige variaties 
op kwark van Alpro, op basis van soja. De producten hebben een stevige 
structuur en zitten boordevol eiwitten, calcium en vitamines. Zo kun je er 

de hele dag tegenaan!  

SPECIAAL VOOR KIDS!
Speciaal voor kinderen heeft Alpro nu plantaardige 

variaties op kwark. Verkrijgbaar in cupjes van 
50g. Lekker voor tussendoor.

Aardbei Mango

Go On VanilleGo On Naturel

Probeer de Plantaardige 

variatie op kwark Go On 

Naturel, lekker veelzijdig.

  Rijk aan eiwitten: 5,8/100g

  Laag in suikers: 2,5/100g

Liever een smaakje?  

Ga voor de vanille variant. 

  Rijk aan eiwitten: 5,1g/100g

  Van nature arm aan 

verzadigde vetten

  Zonder kunstmatige 

kleurstoffen, 

conserveermiddelen  

of zoetstoffen

  Bron van eiwitten, 

vitamine D & calcium

ZONDER 
STUKJES

 70 MIN            6 PERS

  180g biscuit koekjes

  50g Alpro Lekkere en Gezonde 

Keuken

  800g Alpro Go On Naturel

  80g rietsuiker

  100 ml plantaardige olie

  4 eieren

  250g bosbessen

  1 vanillestokje

  1 limoen

ZACHTE BOSBESSENTAART
1   Verwarm de oven op 180 °C en vet een bakvorm 

in. Plet vervolgens de biscuit koekjes, meng de 

koekkruimels met de gesmolten Alpro Lekkere en 

Gezonde Keuken en verdeel het mengsel in de 

taartvorm. Zet in de koelkast.

2   Meng de Alpro Go On Naturel met 80g rietsuiker, 100 ml  

plantaardig olie en 4 eierdooiers tot een smeuïge 

massa. Voeg de vanillezaadjes, limoenschil rasp en 

twee eetlepels limoensap toe. Meng alles door elkaar.

3   Klop vervolgens het eiwit stijf en meng voorzichtig 

door het bakmengsel van Alpro Go On Naturel. Zorg 

dat het deeg mooi luchtig blijft. Leg wat bosbessen op 

de taartbodem. Verdeel vervolgens het taartmengsel 

over de taartbodem en zet de taart ongeveer 40 

tot 45 minuten in de voorverwarmde oven tot de 

bovenkant goudbruin kleurt.

4   Laat de taart afkoelen en versier deze met de overige 

bosbessen als topping!



TIP! MIX DOOR ELKAAR VOOR EEN DUBBEL LEKKER DESSERTDESSERTS
Toe aan een heerlijk plantaardig toetje? Geniet van de Alpro desserts. 

Verkrijgbaar in verschillende smaken om elke dag van te genieten. 
Bovendien zijn ze een bron van calcium en vitamine B2, B12 en D.

ALPRO IJS
Deze plantaardige verwennerij is verkrijgbaar in de smaken  

Amandel-karamel-zeezout, Vanille en Hazelnoot-choco. 
 Probeer daar maar eens van af te blijven!

Alpro Desserts

Ook verkrijgbaar in 4 cupjes van 125g in de smaken:  

Dark Choco, Karamel en Vanille 

  30% minder suikers dan 

vergelijkbaar IJs 

  Zonder kunstmatige 

zoetstoffen & kleurstoffen

  Volwaardige vervanger voor zuiveltoetje

  Zonder kunstmatige zoetstoffen & 

kleurstoffen

Klinkt goed! Wat is het?
De Nutri-Score is een logo dat het 

makkelijker maakt om een goede keuze te 

maken. Het Nutri-Score logo bestaat uit 5 

kleuren en bijhorende letters die de score 

van een product aangeven. Zo zie je direct 

of het product past binnen een gezonde en 

evenwichtige levensstijl.

Hoe werkt het?
De Nutri-Score van een voedingsmiddel 

wordt bepaald door de voedingswaarden 

die op het etiket vermeld staan. Het 

houdt zowel rekening met onderdelen 

uit de voeding die een positieve bijdrage 

leveren aan het dagelijks eetpatroon (fruit, 

groenten, noten, vezels en eiwitten) als 

aan voedingsstoffen waarvan de inname 

beter beperkt kan worden (energie, suikers, 

verzadigde vetzuren & zout). 

De score wordt vervolgens uitgedrukt  

in 5 niveaus, van een groene A tot een 

duidelijk rode E. Heel helder dus.

Hoe scoort Alpro?
Met gepaste trots kunnen we stellen dat 

zo’n 90% van onze Alpro producten  

Nutri-Score de mooie groene A of B heeft! 

Lekker en gezond zit al jaren in ons DNA.

NUTRISCORE
DE WEGWIJZER NAAR 

GEZOND ETEN
Is het je ook opgevallen dat de Alpro producten voortaan een 

Nutri-Score bevatten? Wij vertellen je hier graag meer over.



Voor vragen en meer informatie ga naar www.alpro.com of bel tijdens kantooruren naar onze 

consumentenservice via 0800-0227187. Volg ons op  facebook.com/alpro en  @alpro. 

Voor een persoonlijk voedingsadvies kun je het beste contact opnemen met een diëtist in de buurt, 

de specialist in voeding en gezondheid.

mei 2020

DE TOEKOMST 
VOLGENS ALPRO?
DIE IS PLANTAARDIG!
WE WILLEN JOU EN ALLE ANDERE MENSEN OP DEZE 
FANTASTISCHE PLANEET INSPIREREN OM VAKER VOOR 
PLANTAARDIGE VOEDING TE KIEZEN. ZO ZETTEN WE 
SAMEN EEN GROTE STAP NAAR EEN BETERE WERELD.


