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ONZE MISSIE

Holy Berry is een jong bedrijf met een oprechte passie om heerlijke, 

voedzame en duurzame producten te ontwikkelen.  

 

We reizen de wereld rond op zoek naar de échte powerfoods uit de 

natuur, waarbij smaak en kwaliteit steeds onze “main focus” zijn.

maximum aan

Onze missie
is het ontwikkelen vanheerlijke, kwalitatieve

pure producten
met een minimale voetafdruk

en eenvoedzaamheid
en
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ONZE WAARDEN

Al onze producten zijn zuiver en puur. Dit bewijzen hun voedingslabels 

waarop nooit meer dan enkele ingrediënten staan, ingrediënten die 

iedereen (her)kent en die uitsluitend van natuurlijke oorsprong zijn.  

Wij gaan zelf op ontdekkingstocht, op zoek naar de meest voedzame 

vruchten die onze planeet ons te bieden heeft. We willen niet alleen 

weten hoe ze smaken maar doen ook uitvoerig onderzoek naar hun 

voedingsprofiel en de effecten op ons lichaam. We proberen steeds te 

luisteren naar onze klanten, B2B én B2C, om te ontdekken wat hun wensen 

zijn en hoe we deze kunnen invullen. 

Het is onze verantwoordelijkheid om de plek waar onze grondstoffen 

vandaan komen, zo goed als we kunnen te beschermen. Alles wordt in het 

werk gesteld om de ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden 

en alle partners die in dit proces betrokken zijn, een eerlijk inkomen te 

bezorgen.

 

Onze droom is van zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor een 

gezonde levensstijl, met producten die op een duurzame en eerlijke manier 

tot bij ons zijn geraakt. We willen een positieve boodschap brengen, waarbij 

er niet alleen aandacht gaat naar wat deze superfoods kunnen doen voor 

ons lichaam maar waar ook het verhaal erachter wordt verteld.

 

We willen volledig transparant zijn over de manier waarop we ondernemen. 

Onze communicatie is zeer open en waarderen in deze zowel de positieve 

als de minder positieve feedback van onze klanten.
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Winkel gamma



Berry
Good
Very
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Deze packs bevatten 100g pure Açai pulp, supervruchten 

die meteen na oogst ingevroren worden om hun smaak, 

voedingsstoffen en kleur maximaal te bewaren.

De packs vormen een ideale basis voor Açai bowls, Açai 

smoothies en sapjes of als voedzaam ingrediënt in allerlei 

heerlijk hartige of zoete gerechtjes.

Wij helpen de consument graag op weg met enkele mooie 

receptjes. Vraag naar onze receptenflyers en we sturen ze 

met plezier op!

BEVROREN AÇAI PACKS

AÇAI  

Pure Açai pulp

AÇAI & GUARANA  

Açai pulp met een beetje 

sap van de guarana pit
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Ingrediënten 

Açaí bessen* 99,98% (Euterpe oleracea Mart), limoensap*.  

(*) van gecontroleerde biologische afkomst. 

Producteigenschappen 

Afkomstig van wildpluk. Biologisch gecertificeerd.  

Fase II voor Fairtrade label. Zonder geraffineerde suikers of additieven.  

Extreem lage glycemische index. 

Nutritionele informatie

• Energie (Kcal/Kj) 100/419

• Koolhydraten 4,1 g  
waarvan suikers 0 g

• Eiwitten 1,5 g

• Vet 8,6 g  
waarvan verzadigd vet 2,1 g, mono-onverzadigd vet 5 g,  
poly-onverzadigd vet 1,18 g

• Voedingsvezel 3,4 g

• Zout 0 g 

Certificaten 

  Biologisch, Kosher, Glutenvrij, Vegan 

Verkoopeenheid 

Verkoop per stuk (100g pack) 

Inkoopeenheid 

60 x 100g packs 

DIEPGEVROREN GELEVERD 

Bewaarvoorschriften

• Gegarandeerde houdbaarheid > 6 maanden

• Eens ontdooid maar ongeopend; ± 3 dagen houdbaar in ijskast (min. 5°)

• Eens ontdooid en geopend; consumeren binnen 24u.

In Brazilië verwijst de term “Special Grade”, “Açai Grosso” of “Açai 

Especial” naar açai van de beste kwaliteit. Dit heeft te maken 

met de hoeveelheid solids (vruchtvlees) versus vruchtensap het 

açaipakje bevat, wat op zich dan weer een grote impact heeft op de 

antioxidanten- en voedingswaarde van het afgewerkte product.

AÇAI
VAN “SPECIAL GRADE” KWALITEIT 

7



Ingrediënten 

Açaí bessen* 83,74% (Euterpe oleracea Mart), ingedroogd rietsap*, guarana-

extract*, limoensap*. Bevat cafeïne: 5,5mg/100g.  

(*) van gecontroleerde biologische afkomst.

Producteigenschappen 

Afkomstig van wildpluk. Biologisch gecertificeerd.  

Fase II voor Fairtrade label. Zonder geraffineerde suikers of additieven.  

Lage glycemische index.

Nutritionele informatie

• Energie (Kcal/Kj) 115/483

• Koolhydraten 13,9 g  
waarvan suikers 9,8 g

• Eiwitten 1,1 g

• Vet 6,1 g  
waarvan verzadigd vet 1,5 g, mono-onverzadigd vet 3,5 g,  
poly-onverzadigd vet 0,8 g

• Voedingsvezel 2,4 g

• Zout 0 g 

Certificaten 

 Biologisch, Kosher, Glutenvrij, Vegan 

Verkoopeenheid 

Verkoop per stuk (100g pack)

Inkoopeenheid 

60 x 100g packs 

DIEPGEVROREN GELEVERD

Bewaarvoorschriften

• Gegarandeerde houdbaarheid > 6 maanden

• Eens ontdooid maar ongeopend; ± 3 dagen houdbaar in ijskast (min. 5°)

• Eens ontdooid en geopend; consumeren binnen 24u.

Deze smoothie packs zijn een heerlijke en voedzame mix volgens het 

traditionele Braziliaanse recept. Aan onze hoogwaardige açai werd 

een hint van rauw biologisch rietsap toegevoegd voor een mild zoet 

aroma en een kleine dosis biologisch guaranasap voor een extra 

energieboost.

hmmmmm!
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AÇAI & GUARANA  
TRADITIONELE MIX



Horeca gamma



Berry
Good
Very
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Deze packs bevatten 100g pure supervruchten, die meteen 

na oogst ingevroren worden om hun smaak, voedingsstoffen 

en kleur maximaal te bewaren.

De packs vormen een ideale basis voor de bereiding van 

smoothie bowls, smoothies en sapjes of als voedzaam 

ingrediënt in allerlei heerlijk hartige of zoete gerechtjes.

AÇAI PUUR

AÇAI & GUARANA

PINK PITAYA

PASSIEVRUCHT

Horeca 's favorite!

BEVROREN SUPERFOOD PACKS

Onze 4 superfruits
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Tip  
Werk met bevroren ipv verse aardbeien 

voor een extra fris effect!

Alles samen mixen in een 
blender of met een staafmixer 
en afwerken met granola en 

vers fruit

SUPERFOOD SMOOTHIE BOWL 
Een smoothie bowl is een heerlijk frisse, originele en gezonde 

bereiding op basis van één of meerdere diepgevroren superfruit 

pulps. Ze kunnen perfect apart gebruikt worden maar ook de 

combinatie tussen de verschillende pulps is een echte aanrader.

Dé smoothie bowl bij uitstek is de Açai bowl, slechts in enkele 

stappen klaar:

   1 pakje “Açai & guarana”,  

 5 min. voor gebruik lichtjes laten ontdooien

   1/2 verse banaan

   3 aardbeitjes

   Enkele eetlepels plantaardige yoghurt  

 of een scheutje vruchtensap
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Ingrediënten 

Açaí bessen* 83,74% (Euterpe oleracea Mart), ingedroogd rietsap*, guarana-

extract*, limoensap*. Bevat cafeïne: 5,5mg/100g.  

(*) van gecontroleerde biologische afkomst.

Producteigenschappen 

Afkomstig van wildpluk. Biologisch gecertificeerd.  

Fase II voor Fairtrade label. Zonder geraffineerde suikers of additieven.  

Lage glycemische index.

Nutritionele informatie

• Energie (Kcal/Kj) 115/483

• Koolhydraten 13,9 g  
waarvan suikers 9,8 g

• Eiwitten 1,1 g

• Vet 6,1 g  
waarvan verzadigd vet 1,5 g, mono-onverzadigd vet 3,5 g,  
poly-onverzadigd vet 0,8 g

• Voedingsvezel 2,4 g

• Zout 0 g 

Certificaten 

 Biologisch, Kosher, Glutenvrij, Vegan 

Aanbevolen gebruikseenheid 

1 x 100gr 

Inkoopeenheid

60  x 100g packs 

DIEPGEVROREN GELEVERD

Bewaarvoorschriften

• Gegarandeerde houdbaarheid > 6 maanden

• Eens ontdooid maar ongeopend; ± 3 dagen houdbaar in ijskast (min. 5°)

• Eens ontdooid en geopend; consumeren binnen 24u.

Deze smoothie packs zijn een heerlijke en voedzame mix volgens 

het traditionele Braziliaanse recept. Aan onze hoogwaardige açai 

werd een hint van rauw biologisch rietsap toegevoegd voor een 

mild zoet aroma en een kleine dosis biologisch guaranasap voor 

een extra energieboost.

Bestseller  
voor horeca  

& foodservice
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AÇAI & GUARANA  
TRADITIONELE MIX



Ingrediënten 

Açaí bessen* 99,98% (Euterpe oleracea Mart), limoensap*.  

(*) van gecontroleerde biologische afkomst. 

Producteigenschappen 

Afkomstig van wildpluk. Biologisch gecertificeerd.  

Fase II voor Fairtrade label. Zonder geraffineerde suikers of additieven.  

Extreem lage glycemische index. 

Nutritionele informatie

• Energie (Kcal/Kj) 100/419

• Koolhydraten 4,1 g  
waarvan suikers 0 g

• Eiwitten 1,5 g

• Vet 8,6 g  
waarvan verzadigd vet 2,1 g, mono-onverzadigd vet 5 g,  
poly-onverzadigd vet 1,18 g

• Voedingsvezel 3,4 g

• Zout 0 g 

Certificaten 

 Biologisch, Kosher, Glutenvrij, Vegan 

Aanbevolen gebruikseenheid 

1 x 100gr 

Inkoopeenheid

60  x 100g packs 

DIEPGEVROREN GELEVERD 

Bewaarvoorschriften

• Gegarandeerde houdbaarheid > 6 maanden

• Eens ontdooid maar ongeopend; ± 3 dagen houdbaar in ijskast (min. 5°)

• Eens ontdooid en geopend; consumeren binnen 24u.

In Brazilië verwijst de term “Special Grade”, “Açai Grosso” of “Açai 

Especial” naar açai van de beste kwaliteit. Dit heeft te maken met de 

hoeveelheid solids (vruchtvlees) versus vruchtensap het açaipakje bevat, 

wat op zich dan weer een grote impact heeft op de antioxidanten- en 

voedingswaarde van het afgewerkte product.
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AÇAI
VAN “SPECIAL GRADE” KWALITEIT 
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GOEDE TIP 
Indien de pure Açai (Special grade) pulp gebruikt 

wordt voor de bereiding van een Açai bowl of smoothie, 

raden we aan om naast de andere ingredienten enkele 

eetlepels natuurlijke  zoetstof zoals honing of agave toe 

te voegen. Bij de Açai & guarana variant is het meestal 

niet nodig om extra zoetstof toe te voegen, dit omdat het 

guarana sap de açai een mild zoete smaak geeft.

Enkele van deze gezondere zoetstoffen zijn;

✔         Agave

✔         Yaconsiroop

✔         kokosnectar

✔         stevia

✔         koudgeslingerde honing

✔         ahornsiroop

health
is here

tothescene
spice

up
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AÇAI LATTÉ

Warme latté 
Doe een gesmolten zakje açai in een shakerfles of drinkbus 

met warme (niet kokende!) melk en de koffie.  

Ice latté 
Meng de diepgevroren açai in stukjes met koude melk en giet 

er de warme koffie over (die zal zorgen dat de açai wat begint 

te smelten). 
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A
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A
I  +  K O F F I E  =  Y U M M I E

Schudden en afwerken met 
kaneel en/of cacao en een 
beetje zoetstof naar smaak

Perfect voor "on the 
go" mee te nemen. 

True New York style !

   1 pakje Açai & Guarana, bevroren of gesmolten 

   300 ml (plantaardige) melk

   1 koffie, bij voorkeur een sterke espresso

   Een snuifje kaneel of cacaopoeder

   Zoeten naar smaak met kwaliteitsvolle honing, ahornsiroop,  
 agave, kokosnootsuiker,...



Ingrediënten 

Drakenvrucht* 100%.   

(*) van gecontroleerde biologische afkomst. 

Producteigenschappen 

Afkomstig van duurzame landbouw.  

Biologisch gecertificeerd. Lage glycemische index. 

Nutritionele informatie

• Energie (Kcal/Kj) 60/251

• Koolhydraten 13 g  
waarvan suikers 8 g

• Eiwitten 1 g

• Vet 0 g  
waarvan verzadigd vet 0 g

• Voedingsvezel 3 g

• Zout 0 g 

Certificaten 

 Biologisch, Kosher, Glutenvrij, Vegan 

Aanbevolen gebruikseenheid 

1 x 100gr 

Inkoopeenheid

OMDOOS : 32 x 100gr 

DIEPGEVROREN GELEVERD 

Bewaarvoorschriften

• Gegarandeerde houdbaarheid > 6 maanden

• Eens ontdooid maar ongeopend; ± 3 dagen houdbaar in ijskast (min. 5°)

• Eens ontdooid en geopend; consumeren binnen 24u.

Deze dieproze vrucht heeft een uitzonderlijk voedingsprofiel en een unieke, 

exotische smaak. Onze Pitaya smoothie packs bevatten een zeer voedzame 

combinatie van phytonutrienten en antioxidanten zoals vitamine C, ijzer, 

B-vitamines en vezels en bevatten geen toegevoegde suikers. De smaak 

doet denken aan een heerlijke mix van kiwi, peer en watermeloen wat zich 

perfect leent voor allerlei heerlijke bereidingen.

**

(**) Bovenstaande foto is onze retail verpakking. Voor horeca en foodservice worden 

de packs los in de omdoos geleverd en niet in deze retail verpakking van (3x100g).
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ROZE PITAYA VRUCHT



Ingrediënten 

Passievrucht 100%. 

Producteigenschappen 

Afkomstig van duurzame landbouw. 

Zonder additieven. Lage glycemische index. 

Nutritionele informatie

• Energie (Kcal/Kj) 50/209

• Koolhydraten 14 g  
waarvan suikers 13 g

• Eiwitten 0 g

• Vet 0 g  
waarvan verzadigd vet 0 g

• Voedingsvezel 0 g

• Zout 0,01 g

Certificaten: 

 Kosher, Glutenvrij, Vegan

Aanbevolen gebruikseenheid 

1 x 100gr 

Inkoopeenheid

OMDOOS : 32 x 100gr 

DIEPGEVROREN GELEVERD 

Bewaarvoorschriften

• Gegarandeerde houdbaarheid > 6 maanden 

• Eens ontdooid maar ongeopend; ± 3 dagen houdbaar in ijskast (min. 5°)

• Eens ontdooid en geopend; consumeren binnen 24u.

Onze rijpe passievruchten zijn 100% puur, met de hand geplukt en nadien 

gezeefd om de pitjes te verwijderen. Passievruchten hebben niet alleen een 

overheerlijke fris-zure smaak maar zijn daarenboven ook zeer voedzaam 

en zitten barstensvol antioxidanten, vitaminen, mineralen, fytonutriënten 

en aminozuren. Deze superfruit is een rijke bron van vitamine A, vitamine 

C, kalium, ijzer, koper, magnesium en fosfor; één voor één onontbeerlijke 

componenten voor een voedzaam dieet. De passievrucht pulp is 

daarenboven heerlijk om te combineren met de açai of pitaya pulp, dit door 

de zalig frisse toets die ze geven aan de smoothie of smoothiebowl.

**

(**) Bovenstaande foto is onze retail verpakking. Voor horeca en foodservice worden de 

packs los in de omdoos geleverd en niet in deze retail verpakking van (3x100g).
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PASSIEVRUCHT



P
I T A ” J A A A

”

   1 pakje pitaya, licht ontvroren

  1/2de pakje passievruchtpulp, licht ontvroren

   1 banaan, vers

   Enkele eetlepels plantaardige yoghurt  

 of een scheutje vruchtensap

A D D  S O M E  P A

S
S

I O
N

Must try  
Een kwartje passievrucht pulp 

toevoegen aan een açai bowl is een 

absolute “must try”. Snij het pakje 

bevroren passievrucht doormidden 

en leg één helft terug in de diepvries.

PINK PITAYA BOWL

Alles samenmixen  
en afwerken met toppings 
zoals granola en vers fruit

Top receptje!



AÇAI “SCOOP–YOUR–BOWL” 
Dit zuivere acai ijs is “Ready to serve” of kan als basis gebruikt worden  

voor allerlei lekkere en gezonde açai bereidingen waaronder de zeer 

populaire Açai smoothie bowl!

Het ijs bevat geen ander fruit dan onze Special Grade biologische açai  

en heeft een intense açai smaak en kleur.

Producteigenschappen 

  Biologisch en vegan

  Lactose- en glutenvrij

  Zeer laag in suikers

  Geen artificiële additieven

  Gemakkelijk in gebruik

  Lage glycemische index

Verkoopeenheid

2,5 liter doos 

Inkoopeenheid

2 x 2,5 liter doos 

DIEPGEVROREN GELEVERD

Tip  
Omdat we ver weg willen blijven van additieven of suiker 

is het ijs hard wanneer het net uit de diepvries komt. Haal 

daarom het ijs een uur voor serveren uit de diepvries en 

bewaar het tijdens de shift in de frigo (max 3 uur). Plaats 

het ijs nadien terug in de diepvries.
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ENKELE IDEETJES

CLASSIC AÇAI SMOOTHIE BOWL

Mix de gewenste hoeveelheid açai ijs met vers of 

bevroren fruit, een scheutje sap of (plantaardige) melk/

yoghurt en werk af met gezonde toppings zoals granola 

en stukjes vers fruit

HOT – COLD SENSATION

Laat een bolletje açai ijs smelten op een warme 

havermout bowl of op fluffy pancakes of pimp er jouw 

vegan latté mee op!

HEALTHY AÇAI MILKSHAKE 

Mix enkele eetlepels açai ijs met een verse banaan 

en leng aan met (plantaardige) melk en een tweetal 

ijsblokjes! 

FANCY DESSERTS

Het açai ijs kan gebruikt worden in allerlei desserts zoals 

in sabayon of in combinatie met warme chocoladesaus

guiltthe perfectfree
dessert!



Point of sales
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POINT OF SALES MATERIAL
Wil je jouw klanten laten weten dat ze de producten van Holy 

Berry in jouw zaak kunnen vinden? Say no more!

Wij voorzien jullie met heel veel plezier van mooi POS materiaal 

zoals posters, pancartes, recept- of tafelflyers en zoveel meer! 

Stuur een mailtje naar margaux@theholyberry.com en wij sturen 

ze met veel plezier en gratis naar jou op!

Heb je zelf een leuk ideetje 
voor een mooie visual in jouw 

zaak, let us know!
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ONTDEK HET RECEPT  
VOOR DE PERFECTE  

AÇAI BOWL!

www.theholyberry.com 

AÇAI PULP 
MET EEN 
VLEUGJE 

GUARANA SAP

PURE 
AÇAI 
PULP

NIEUWE

VERPAKKING
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WAT IS AÇAI? 

Açai is één van de meeste 
voedzame bessen soorten 
met een uitzonderlijk hoog 
gehalte aan antioxidanten  

en omega vetzuren. 

BIO - DUURZAME HANDEL - WILDPLUK - GEEN ADDITIEVEN



GEPRINTE VRIEZER
Wil je onze producten verkopen in jouw zaak maar heb je nog geen leuk 

diepvriesje om dit in te doen? Let’s talk!

Wij kennen enkele leuke diepvries modelletjes die we met veel plezier 

mooi laten printen voor jullie waardoor het extra in het oog springt. 

Mail naar margaux@theholyberry.com voor meer tekst en uitleg!

M O D E L  1 :  C O U N T E R T O P  F R E E Z E R  S M A L L

Dit compacte model past op elke toog en zorgt voor goede visibiliteit 

van de producten.

M O D E L  2 :  C O U N T E R T O P  F R E E Z E R  L A R G E

Deze ruime countertop vriezer past op elke toog en zorgt voor goede 

visibiliteit van de producten. 

M O D E L  3 :  C A N  F R E E Z E R

Dit mooie tonvriezertje oogt niet alleen leuk maar neemt daarenboven 

niet veel plaats in beslag. Door de vorm kunnen er tevens heel wat 

producten in gestockeerd worden, wat soms handig is bij een tekort aan 

diepvriesopslag.
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EU-bio wildpluk duurzame  
handel

GMO vrij

geen geraffineerde 
suikers

geen 
additieven

vegan

SPREAD THE LOVE
#THEHOLYBERRY
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CONTACT  
& SOCIAL MEDIA

theholyberry_official

TheHolyBerryofficial

hello@theholyberry.com

0032 (0)474 64 95 31 / 0032 (0)479 45 24 98

MORE INFO

www.theholyberry.com
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