Met Alpro soja
kun je de
hele wereld
aan!
Grenzeloze vitaliteit

heerlijk koud glas Natural Fresh bij het ontbijt, een Alpro

Wie lekker in zijn vel zit, kan de hele wereld aan. Dus nemen

soja Yofu met stukjes fruit tijdens de lunch of een lekkere

we wat vaker de trap, halen we regelmatig een frisse neus

Drink als tussendoortje. En om te kokkerellen gebruik je

en nemen we bewust wat meer tijd voor onszelf. Maar ook

natuurlijk Alpro soja Cuisine en Bakken & Braden.

investeren in een goede voeding is belangrijk om je gezond
en vitaal te voelen. En dat laatste is de reden dat steeds meer

Het assortiment van Alpro soja is zo uitgebreid, dat je altijd

mensen kiezen voor de producten van Alpro soja. Alpro soja

en overal aan je gezondheid kunt werken. De producten van

is niet alleen supergezond, maar vooral erg lékker. Of het nu

Alpro soja zijn verkrijgbaar in de supermarkt. Je vindt ze

gaat om de overheerlijke Alpro soja Drinks, de Desserts of

zowel bij de langhoudbare producten (Drinks, Desserts en

de Yofu; met Alpro soja werk je op een lekkere manier aan

Cuisine) als in de koeling (Natural Fresh, Choco Fresh, Yofu,

je gezondheid.

Minarine en Bakken & Braden).

100 % plezier, 0 % cholesterol

Meer weten?

Steeds meer mensen ontdekken de gezonde kracht van

Wil je meer weten over Alpro soja producten en hoe ze

soja. Logisch, want de producten van Alpro soja zijn 100 %

jou kunnen helpen bij een gezond en vitaal leven? Neem

plantaardig, zitten boordevol energie en bevatten 0%

dan eens een kijkje op onze website,

cholesterol. Bovendien zijn Alpro soja producten rijk

www.alprosoja.nl

aan meervoudig onverzadigde vetten, zoals linolzuur

antwoordkaart één van onze brochures

(omega 6) en a-linoleenzuur (omega 3). Al deze
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voordelen zorgen ervoor dat je zorgeloos kunt
genieten van Alpro soja*.

Ontdek de wereld van
Alpro soja
Waar je ook bent, wat je ook doet, Alpro soja
helpt je op elk moment van de dag aan een
stukje extra vitaliteit. Met het assortiment van
Alpro soja kun je namelijk de hele dag door aan
je gezondheid werken. Denk maar eens aan een

0% cholesterol
100% plantaardig
arm aan verzadigd vet
licht verteerbaar

* De producten van Alpro soja zijn gegarandeerd niet genetisch gemanipuleerd

Wedden dat je de smaak te pakken krijgt!

Met Alpro soja
kun je de
hele wereld
aan!
Lekker kokkerellen met
Alpro soja Cuisine
Alpro soja Cuisine is een 100 % plantaardig
alternatief voor room en bevat slechts 17% vet.
De Cuisine is zowel warm als koud te gebruiken
in bijvoorbeeld ovenschotels, sauzen en soepen.
Probeer het onderstaande voorgerechtje eens
en ontdek hoe lekker koken met Alpro soja is.
Scampi’s in currysaus (4 personen)
Ingrediënten:
• 20 rauwe scampi’s (medium)
• Alpro soja Bakken en Braden

O

ok

Floortje

Dessing,

presentatrice

van

Yorin Travel, heeft de kracht van Alpro

soja ontdekt. Als fervent globetrotter houdt ze
er een druk bestaan op na. Kanoën in de Pacific,
zandskiën in Qatar of zwemmen met haaien in
Belize.

W

ist je dat in de rugzak van Floortje altijd een
plekje is gereserveerd voor een paar van die

handige pakjes langhoudbare Drink? En als ze weer

• 1 uitje

thuis komt, neemt ze een duik in de koelkast voor

• 1 appel

een lekker koel glas Alpro soja Natural Fresh en

• 1 koffielepel currypoeder
• 1 theelepel suiker
• 2 dl Alpro soja Cuisine

ze kan er weer tegenaan. Wedden dat jij ook de
smaak te pakken krijgt?

• peper en zout
• tuinkers
Bereidingswijze:
Pel de scampi’s maar laat de staart zitten. Bak ze gaar in
Alpro soja Bakken & Braden en haal ze uit de pan. Hou
ze warm. Snipper de ui en de geschilde appel, stoof beide
kort in de pan van de scampi’s. Roer de curry en de
suiker erdoor en schenk er de Alpro soja Cuisine over.
Laat goed doorkoken en kruid zonodig met peper en/of
zout. Leg per persoon 5 scampi’s op een warm bordje
en schenk er de saus overheen. Maak het geheel af met
een toefje tuinkers.
In het receptenboekje, dat je kunt aanvragen met de
antwoordkaart of via onze website, vind je nog veel
meer lekkere recepten

Verleg je grenzen
met Alpro soja!

Floortje Dessing heeft haar avonturen
beschreven in het boekje ‘100
wereldplekken die je gezien moet
hebben’. Een boekje vol bijzondere
bestemmingen, praktische tips en
exotische avonturen. Jij maakt nu
kans om één van de 100 boeken van
Floortje samen met een productpakket van Alpro soja te winnen.
Vul snel het bijgevoegde antwoordkaartje in en stuur het vandaag
nog op.

Win één va
honderd bon de
eken!

Wedden dat je de smaak te pakken krijgt!

