gezondheidsdrank

Ingrediënten
Tomatensap 74%, knolseldersap* 8%, wortelsap* 8%, rodebietensap* 4%,
zuurkoolsap*, komkommersap*, uiensap, paprikapuree, zeezout 0,54%,
kruiden 0,8% (* melkzuurgegist)
Samenstelling van het kruidenpreparaat: selderie, prei, venkel, lavas, tuinkers,
peterselie, tijm, marjolein, basilicum, look, bieslook, paprika, chili
De groenten worden meteen na het oogsten gewassen, gemalen, gepureerd
en geperst.

Kenmerken
Pajottenlander gezondheidsdrank heeft een warme oranjerode kleur.
Gezondheidsdrank is een mengeling van vers geperste groenten en kruiden.
Het is een zeer consistent sap, ideaal als tussendoortje, om een
hongergevoelen te bestrijden, bij sappenkuren.

Eigenschappen
Pajottenlander gezondheidsdrank stimuleert op zachte wijze de afvoer van
opgehoopte afvalstoffen en herstelt de energiebalans. Het bevordert de
spijsvertering en smaakt heerlijk.
Het is ideaal bij sappenkuren en als onderdeel van een evenwichtige voeding.
Rijk aan vitaminen, mineralen, sporenelementen en organische zuren.
Verschillende groenten van de Pajottenlander groentesappen zijn
melkzuurgegist: wortelen van het wortelsap melkzuur, rodebieten van het
rodebietensap, wortelen, rodebieten, knolselder en zuurkool van de
gezondheidsdrank.
Onmiddellijk na de oogst worden de versgeperste sappen met
melkzuurbacteriën geënt. Door fermentatie van koolhydraten en suikers, die
van nature in de groenten aanwezig zijn, ontstaat racemaat, een mengsel van
rechts- en linksdraaiend melkzuur.
Pajottenlander groentesappen bevatten een hoog gehalte aan rechtsdraaiend
melkzuur. Dit is een lichaamseigen variant die het lichaam gemakkelijk
opneemt en zo bijdraagt tot een vlotte spijsvertering.
Melkzuur is een natuurlijk en gezond conserveermiddel.
Melkzuurbacteriën verhogen de natuurlijke weerstand van het lichaam en
remmen de groei van schadelijke bacteriën. Hoe meer nuttige bacteriën
aanwezig zijn, hoe minder plaats immers voor schadelijke.

Gemiddelde voedingswaarde per 100 ml
Energie
Vetten

92 kJ / 22 kcal
<0,5 g

- waarvan verzadigde vetzuren
Koolhydraten

<0,1 g
4,1 g

- waarvan suikers (van nature
aanwezig)
Eiwitten
Zout (van nature aanwezig)

3,4 g
0,8 g
0,35 g

Vitamine C
Kalium

28 mg (35%RI*)
218 mg
(11%RI*)

*RI = referentie-innames

Elke dag een glaasje melkzuurgegist groentesap draagt zeker bij tot een
goede gezondheid.

Aanbevolen verkoopprijs vanaf 1 november 2018
gezondheidsdrank 0,75 L

€ 2,65
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gezondheidsdrank

gezondheidsdrank 0,2 L

€ 0,80
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