Sinaasappelsap
Valencia Sinaasappels* uit
Oost Mexico

De Valencia Sinaasappels*
voor ons sinaasappelsap
groeien in Oost Mexico en
hebben veel zonuren gehad
zodat de smaak optimaal is.

Tomatensap
Tomaten* uit de Provence
in Frankrijk
In een gebied in het
zuidoosten van Frankrijk,
tussen de Middellandse Zee,
het Rhônedal en Italië ligt
de Provence. Hier groeien
de tomaten waarvan ons
tomatensap gemaakt is.

Appel-Vlierbessensap
Appelsap
Diverse Appelsoorten* ‘streuobst’ uit de regio
Bodensee in Duitsland
De Bodensee, in sommige talen het Meer van Konstanz, is
een meer, dat grenst aan Duitsland, Zwitserland en
Oostenrijk. Hier groeien op Duitse grond diverse
appelsoorten zoals Elstar, Boskoop, Braeburn, Topaz,
Jonagold en Pinova. De appels die van de bomen vallen
worden gebruikt in onze heerlijke appelsappen.
* Biologische landbouw

Wat is biologisch
Biologisch is de meest duurzame manier om landbouw te bedrijven en voedsel te produceren. Biologisch is eigenlijk heel slim
omgaan met alles wat leeft. Als je goed zorgt voor de natuur, zorgt die ook goed voor jou. Planten en dieren krijgen de tijd om te
groeien en de bodem raakt niet uitgeput. Het milieu wordt gespaard, biodiversiteit bevorderd, natuurlijke hulpbronnen in stand
gehouden, kringlopen bewaard, dierenwelzijn gerespecteerd, het platteland leefbaar gehouden, en consumenten verwend met
voeding die met natuurlijke ingrediënten en procedés is vervaardigd.
Waarom biologisch
U kunt kiezen voor biologische producten om de meest uiteenlopende redenen, omdat de natuur er beter van wordt, omdat de
dieren een beter leven hebben, omdat u precies wilt weten wat u eet. Maar er is nog een goede reden. Biologisch is gewoon heel
erg lekker. En dat merkt u aan onze Natural sappen. Diverse appelsoorten uit de regio Bodensee in Duitsland, Valencia
sinaasappels uit Oost Mexico en Tomaten uit de Provence in Frankrijk. Alles biologisch geteeld zodat je er zorgeloos van kunt
genieten.
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Europees keurmerk
Het Europees biologisch keurmerk staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie
geproduceerd zijn en voldoen aan de EU-regelgeving voor biologische landbouw. Producten met het
keurmerk bestaan voor minstens 95 procent uit biologisch ingrediënten en het moet duidelijk zijn waar
het product vandaan komt. Er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt zijn en
er wordt rekening gehouden met het dierenwelzijn bij dierlijke producten zoals vlees en zuivel.

* Biologische landbouw

