
Goede smaak, minder suikers*!

Alpro Sojadrinks met smaak bevatten vanaf nu 30% minder suikers* in vergelijking met de marktreferenties. 

Door dagelijks testen en evalueren van nieuwe ingrediënten en technologieën blijven we onze producten 

verbeteren. Met het verminderen van de hoeveelheid suikers in onze sojadrinks met smaak, dragen we een 

steentje bij om de globale consumptie van suikers te verminderen. Bovendien is ook de lekkere smaak van 

de sojadrinks verbeterd.

Alpro probeert de hoeveelheid suikers in haar producten 

zo veel mogelijk te beperken en bekijkt verschillende 

manieren om deze te vervangen door natuurlijk

zoetstoffen (zoals Stevia). Zo kunnen we lekkere, natuur- 

lijke maar bovenal gezonde*** producten aanbieden. 

De verbeterde formule van Alpro Sojadrink light 

Choco en Alpro Sojadrink light Vanille is gebaseerd op 

een combinatie van suiker en zoetstoffen die  

gewonnen worden uit de steviaplant. Hoewel steviolgly- 

cosiden erg zoet zijn, vereisen onze recepten nog steeds  

een bepaalde hoeveelheid suiker om een perfecte 

smaak en het juiste mondgevoel te behouden.

Alpro Sojadrink light met Stevia**

Stevia is een van nature zoete plant waarvan 

de bladeren zoetstoffen bevatten, zogenaam-

de steviolglycosiden. De steviaplant telt maar 

liefst tien verschillende soorten steviolglycosi-

den met elk hun eigen karakteristieke smaak 

en zoetheid. De belangrijkste is Rebaudioside 

A (kortweg Reb A), die gezien zijn smaakprofiel 

het dichtst komt bij dat van suiker. Steviolgly-

cosiden zijn tot 300 keer zoeter dan suiker en 

worden gebruikt als natuurlijke zoetstof in tal 

van voedingsmiddelen. 



Een plantaardig eetpatroon bevat een ruime hoeveelheid groenten, fruit, volkorenproducten, noten, zaden, 

peulvruchten, (soja)bonen en minder vlees en zuivel. De ideale balans is een eetpatroon met 2/3 plantaardige 

en 1/3 dierlijke voedingsmiddelen. Plantaardige voeding is minder belastend voor het milieu. Voor de productie 

van bijvoorbeeld sojadrink is minder land en water nodig en er wordt minder CO
2
 uitgestoten dan bij de  

productie van koemelk.**** 

Sojaproducten zijn een goede aanvulling in een meer plantaardige leefstijl. De meeste sojaproducten zijn

verrijkt met calcium en de vitamines D, B2, en B12. Sojaproducten zoals drinks en plantaardige variaties op 

yoghurt, desserts en kookroom zijn lactose- en zuivelvrij. Naast producten op basis van soja zijn er tegen-

woordig ook drinks verkrijgbaar op basis van amandel, hazelnoot, kokosnoot, rijst en haver! Kijk voor meer 

informatie en tips op www.alpro.com.

Meer plantaardig eten; goed*** voor jou en de planeet!

Voor meer informatie: Simone.broxks@alpro.com, Head Science&Nutrtion, 076-5967072
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*    Bevat 30% minder suikers dan de marktreferenties in niet-gefermenteerde gearomatiseerde melkdranken. 

**   Met zoetstoffen uit Stevia. Steviolglycosides zijn zoetstoffen van natuurlijke oorsprong. In de bladeren van de Stevia  

      plant zijn de steviolglycosiden van nature aanwezig. 

***  Alpro Sojadrinks en doorgaans plantaardige voedingsmiddelen zijn laag in 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 levensstijl zijn belangrijk voor een goede gezondheid.  

**** Bron: Ecofys, university of Twente (2009,2012)

Per 100 ml Energie (kcal) Vet (g) Koolhydraten (g) Suikers (g) Vezels (g) Eiwitten (g) Zout (g)

Choco 61 1,8 7,8 7,5 0,9 3,1 0,14

Light Choco 42 1,2 5,4 5,2 0,6 2,3 0,13

Vanille 54 1,7 6,5 6,4 0,5 3,0 0,14

Light Vanille 37 1,2 4,3 4,3 0,3 2,1 0,13

Rode vruchten 54 1,5 6,8 6,0 0,4 2,6 0,25

Banaan 58 1,8 7,4 5,9 0,6 3,0 0,14

Macchiato 60 1,7 8,0 6,0 0,5 3,0 0,14

Voedingswaardetabel Alpro Sojadrinks


