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LIMA’s GRANENDRANKEN
BRON VAN PLANTAARDIGE EIWITTEN!

EIWITTEN IN JE
VOEDINGSPATROON?
VANAF NU MET GEMAK!

*

BRON VAN
PLANTAARDIGE EIWITTEN
ONZE “NATUUR”
DRANKEN VERRIJKT
ZONDER TOEGEVOEGDE
SUIKERS
DAGELIJKS TE
GEBRUIKEN : BIJ
HET ONTBIJT, IN EEN
SMOOTHIE, IN TAL VAN
BEREIDINGEN…

BIO

VEGAN

LACTOSE
VRIJ

GLUTENVRIJ

RICE DRINK

BRON VAN
EIWITTEN

VOLUIT LEVEN

Plantaardige rijst- en haverdranken,
verrijkt met ERWTENEIWIT
WAAROM ERWTENEIWIT?

Erwteneiwit is één van de
belangrijkste natuurlijke
bronnen van plantaardige
eiwitten.
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Het is een uitstekend alternatief
voor soja, dat door zijn enorme
populariteit andere bronnen
van plantaardige eiwitten in de
vergetelheid heeft gebracht.

3

Erwteneiwit is een belangrijke
bron van essentiële aminozuren
en is bijzonder rijk aan lysine

Een plantaardig
voedingsmiddel, glutenvrij
en GMO-vrij.

5

2

4

Een voedingsmiddel dat geen
allergenen bevat (zoals pinda’s,
soja, melk, eieren, noten, sesam,
vis en schaaldieren).

RESULTAAT
*

Heerlijke dranken die als bron van eiwit aan
specifieke behoeften van diëten voldoen
(vegetariërs, veganisten, lactose - intolerantie, ...)

RICE DRINK PROTEIN
& HAVER DRINK PROTEIN

12 x 1 L
Kruidenierswaren

VERRIJKTE DRANKEN,
OPMERKELIJK IN BALANS!
ARGUMENTATIE

++ Voor de vele liefhebbers van rijst- en haverdranken
++ Onze “Natuur” dranken exclusief verrijkt met erwteneiwitten

GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE
PER 100ML

++ De erwten zijn gekozen omwille van hun hoogwaardige
eiwitten en aminozuren

Rice Drink
Protein

Haver Drink
Protein

++ De dranken zijn in het bijzonder geschikt voor vegetariërs en
veganisten

Energie

250 kJ
59 kcal

250 kJ
59 kcal

++ Rijst referentie:
• Een uitstekend alternatief voor soja dat makkelijk
verteerbaar is.
• Een vanilletoets versterkt het delicate aroma van deze drank.
• Glutenvrij
++ Haver referentie:
• Dit recept combineert de eiwitten van haver en erwten
voor een optimale verteerbaarheid.

Vetten

1,3 g

1,5 g

0,2 g

0,3 g

Koolhydraten

9,9 g

9,5 g

>waarvan suikers

7,1 g

5,6 g

Vezels

0,1 g

0,3 g

Eiwitten

1,9 g

1,8 g

Zout

0,08 g

0,15 g

NUTRITIONELE WAARDEN

++ Bron van plantaardige eiwitten
++ Lactosevrij

> waarvan verzadigde vetzuren

++ Arm aan vetten en verzadigde vetzuren
++ Zonder toegevoegde suikers, bevat enkel de natuurlijke
suikers die ontstaan tijdens het fermentatieproces van de rijst
en de haver

INGREDIËNTEN
RICE DRINK PROTEIN

Water, rijst * 14%, erwteneiwit * 2,2%, zonnebloemolie *, natuurlijk
Bourbon vanille-extract* , verdikkingsmiddel : xanthaangom, zeezout.
(* = van biologische teelt)

HAVER DRINK PROTEIN

Water, haver * 15%, erwteneiwit * 1,6%, rijstzetmeel *,
zonnebloemolie *, zeezout, verdikkingsmiddel : guargom *.
(* = van biologische teelt)

LOGISTIEKE GEGEVENS
Rice Drink
Protein

Haver Drink
Protein

Verpakkingswijze

12 x 1L

12 x 1L

Artikelcode

41368

41369

Minimum
gegarandeerde UVD

8 maanden

8 maanden

Kartons/pallet

65

65

Kartons/laag

13

13

Lagen / pallet

5

5

Intrastat Code

2202 9015

2202 9015

Artikelbarcode

GEBRUIK
Heerlijk puur door hun delicate
smaak, bovendien ook ideaal
om uw plantaardige keuken te
verrijken. Geef een boost aan uw
ontbijt, smoothies, desserts, ...

Karton barcode

Document enkel bestemd voor professioneel gebruik. Controle Certisys BE-BIO-01.
DE-ÖKO-013
EU/Non-EU Agriculture

VOLUIT
LEVEN

EEN NIEUWE HUISSTIJL

Bij Lima zijn we ervan overtuigd dat we beter leven wanneer we
dat doen in harmonie met onszelf en met alle leven op aarde.
Deze missie zetten we kracht bij met de nieuwe
baseline ‘Voluit Leven’ en een verfrissende
nieuwe huisstijl.
Van bij het prille begin ontwikkelen we gezonde
voeding die voor iedereen toegankelijk is. Zo
dragen we ons steentje bij tot een gezond
lichaam en een gezonde planeet. Wij selecteren
steeds producten en ingrediënten met de
grootste zorg. De constante waakzaamheid van
ons eigen laboratorium staat hier garant voor.

BIO

VEGAN

LACTOSE
VRIJ

GLUTENVRIJ

COELIAKIE

BRON VAN
EIWITTEN

Dit stelt ons in staat om een assortiment
van kwalitatief hoogstaande producten aan
te bieden, die tegelijk overheerlijk en zeer
voedzaam zijn, 100% plantaardig en biogecertificeerd. Natuurlijk kiezen we daarbij voor
verpakkingen die zo weinig mogelijk impact
hebben op het milieu.
Onze producten helpen je om bewust te kiezen
voor een gezonde en smaakvolle voeding.

BRON VAN
VEZELS

ZONDER
TOEGEVOEGDE
SUIKERS

ZOUTARM

RIJK AAN
ANTIOXIDANTEN

ARM AAN
VERZADIGDE
VETTEN

0% CAFEÏNE

Om consumenten vlot wegwijs te maken in het

belangrijkste allergenen en de voedingswaarden

kluwen van voedingsinformatie, creëerde Lima een

van onze producten.

reeks iconen. Die informeren onze klanten over de

