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HOEZO, DE SAUS IS NIET ZELFGEMAAKT?!

Omdat de West-Vlaamse Julie D'Heygere geen lekkere en Gezonde tomatensaus vond in

de supermarkt, besloot ze in 2019 haar eigen merk te lanceren. Think Tomato is een huisge-

maakte saus op basis van Belaisch Geteelde kerstomaten. Wij zijn fan, en we zijn niet alleen,

want kookboekenauteur Louise De Brabandere creëerde dit najaar zes recepten met de

saus. En die zien er stuk voor stuk uit om duimenen vingers bij af te likken!

Think Tomato
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Een Gezond gerecht of dessert in minder danvijftienaPill

minuten"? Het kan sinds kort dankzij het Belgische

1,tt• /
merk Bam! Je hoeftnog maar een paar ingrediënten

toe te voegen aan één van de acht hartige eneven-SOOS"
veel zoete mixen en klaart Extravoordeel? Alleingre.i'
diënten zijn afkomstig van biologische landbouwenI

verpakt in een composteerbarek.erpakking
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De unieke wijnen van PURE The Winerybevatten geen suiker of

koolhydraten en daardoor maar liefst 30% minder calorieën dan

traditionele wijnen. Verkrijgbaar inrood, wit, rosé, sparldinci wit en- onze favoriet - suarklino rosé .

PURE The Winery LI
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Ook het Belgische bier Yolo is suikervrij en bevat slechts 35 calo-

rieën per 100 rot Bovendien hoeft het niet op smaak in te boeten.. -- „f i'',1 '..,,Het bewijs? Yolo werd tijdens de meest recente World Beer-..I '

,V

,--,Awards bekroond met een bronzen medaille in de categorie,4'g
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,jBeste Experimentele Belgische Bier.(„
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Ginger Jack is een nieuwe Belgische drank met meer dan48%4046,4'-:
biologische gember, verse munt, limoen, citroen en een subtiele

oosterse kruidenmix. Een echte smaakbom, die je dan ook het beste .0”Mi

puur drinkt. Ideaal om je lichaam en geest 's ochtends een stevige•—___
___,•_—

--

,if
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