
NOCCIOLATA

CHOCOPASTA
Alle varianten, bijv.
Choco-hazelnootpasta
700 gr.
10,27 nu 7,70

25%
KORTING
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YOGI TEA
ICE TEA
Alle varianten, bijv. Mate lemon cold tea
330 ml
1,94 nu 1,46

DE TRAAY

HONING
Alle 900 grams potten, bijv.
Acaciahoning BIO
12,59 nu 10,07

BIOCAFÉ
FILTERKOFFIE
Alle varianten, bijv. 100% Arabica
500 gr. 
7,80 nu 6,63

BIOCAFÉ BARNHOUSE
KRUNCHY PUR
Alle varianten, bijv. Krunchy Pur Spelt
750 gr.
5,65 nu 4,5225%

KORTING
15%
KORTING

20%
KORTING

20%
KORTING

PROOST OP DE ZOMER!
De tijd van verfrissende drankjes 
op een terrasje of in de tuin komt 
er weer aan. Yogi Tea heeft 
vier natuurlijke frisdranken, 
gemaakt van vers gezette kruiden 
specerijenthee in de varianten Mint 
Hibiscus, Mate Lemon, Orange 
Basil en Spearmint Lemon.
 
De kruidencombinaties zijn 
geïnspireerd op de Ayurvedische 
filosofie en subtiel gezoet met 
agavesiroop. De ice tea’s zijn 
bereid met de beste biologische 
ingrediënten, die bijdragen
aan de schoonheid en levens-
kracht van de aarde. Leuk detail: 
als de glazen fles leeg is, 
verschijnt een Yogi-spreuk aan de 
binnenkant van de fles.

I� �e� vo��ja�� �l����� �� z�et�����n�� ��� � �l����� v�� �� 
aca�i�bo�� �� E�r�p� v�l��. Aca�i�h���n� ����  ��� ��l�� 
�� z�e�� �ma��. L����� do�� �� ����/�� � �, yo����  �  �� 
��� �m�� ���!



NATURCOMPAGNIE
BOUILLON
Alle 8 stuks en 80 grams varianten

2,05 - 2,25

169

FISH4EVER
ZALM EN TONIJN
Alle varianten, bijv. Roze zalm
213 gr.
3,69 nu 3,14 15%

KORTING

LA BIO IDEA
SPELT EN VOLKORENPASTA
Alle varianten, bijv. Fusilli spelt
500 gr.
3,07 nu 2,61

LA BIO IDEA
PASTASAUZEN
Alle varianten, bijv. Basilicum
340 gr.
2,42 nu 2,0615%

KORTING
15%
KORTING

Hoe maak ik het?
Snijd de ui, knoflook, wortel, champignons 
en courgette in stukjes. Verhit wat olie in 
een hapjespan en roerbak de knoflook 
en de groenten 5 minuten op middelhoog 
vuur. Voeg de pastasaus toe en verkruimel 
het bouillonblokje erdoor. Laat eventjes 
pruttelen en indikken. Kook ondertussen 
de pasta gaar en verwarm de oven op 180 
graden. Giet de pasta af en schep samen 
met de helft van de kaas door de saus. 
Voeg eventueel nog wat peper naar smaak 
toe. Bestrooi de pastaschotel met de 
andere helft van de kaas en laat in 
20-25 minuten gratineren. Lekker 
met een groene salade.

Prima pasta
  uit de oven

Wat heb ik nodig?
• 250 g pasta • 1 ui • 2 teentjes knoflook
• 1 grote wortel • 250 g champignons 
• 1 courgette • pastasaus naar keuze
• 1 groentebouillonblokje
• 100 g geraspte kaas



15%
KORTING

DE RIT
BROODBELEG
Alle varianten, bijv. Chocoreale
pasta puur, 350 gr.
4,19 nu 3,5615%

KORTING

HORIZON
NOTENPASTA
Alle varianten, bijv. Gemengde
notenpasta met zout, 350 gr.
7,39 nu 6,28

25%
KORTING

RUDE HEALTH
DRANKEN
Alle 1 liter varianten, bijv. 
Amandel drank
3,18 nu 2,39

LANGELUS
AFBAKBRODEN
Alle varianten, bijv. camusettes spelt
2 stuks
4,29 nu 3,65 15%

KORTING

Wat heb ik nodig (per persoon)?
• 250 ml amandeldrank
• ½ theelepel (Ceylon)kaneel
• 2 theelepels kurkuma
• ½ theelepel kardemom
• ½ theelepel gemberpoeder
• ½ theelepel kokosolie (extra vierge)
• snufje zwarte peper

 Hoe maak ik het?
Voeg alle ingrediënten toe aan een steel-
pannetje en verwarm tot het kookpunt. 
Meng de specerijen goed door elkaar met 
een lepel of garde. Schenk in een glas of 
mok en drink direct. Voeg eventueel nog 
een theelepel honing of ahornsiroop toe.

Tip: 
Voeg vers geraspte gember in plaats van 
gemberpoeder toe.

Voor een supersnelle Golden Milk: 
breng Yogi Tea Turmeric Chai (BIOpakker)
met de amandeldrank aan de 
kook en genieten maar!



YCARO
WIJN
Rood, wit en rosé
750 ml
7,59 - 7,69 639

15%
KORTING

TRAFO
CLASSIC CHIPS
Alle varianten
125 gr.
1,75

MANI
GRIEKSE DELICATESSEN
Alle varianten, bijv. Kalamata olijven 
ontpit, 280 gr.
5,13 nu 4,36

HORIZON
ABRIKOZEN EN 
SULTANA ROZIJNEN
Alle varianten, bijv. Sultana rozijnen
1 kilo
5,75 nu 4,89

MANI

145

VIVANI

CHOCOLADE
Alle 80 en 100 grams 
varianten, bijv. Puur 85%
100 gr.
2,25 nu 1,80

20%
KORTING

15%
KORTING

D��� ���� �hoc�la�� v�� 
V�v��� �est�a� vo�� 85% �i� 
caca� �� ����  ��� ��������, 
�ra�h�i�� �hoc�la�e�ma��. 
H������� �� v�� �� ����e��� 
�e� ��� k�� �� � � �����.



Aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 23 april 2019.
Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen voorbehouden. De in de folder genoemde prijzen zijn adviesprijzen. Niet alle aanbiedingen zijn in alle winkels 
verkrijgbaar. Daar waar mogelijk zijn al onze producten gecertifi ceerd, zoveel mogelijk biologisch (of –dynamisch) en/of voorzien van een duurzaamheids-, 
herkomst- of kwaliteitskeurmerk of logo. 

YOGI TEA

THEE
Alle varianten, 
bijv. Turmeric chai
17 builtjes
3,49 nu 2,62

25%
KORTING


