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Naast onze heerlijke honingproducten bieden we nu ook een assortiment natuurlijke zoetmiddelen aan, 
een natuurlijk en lekker alternatief voor suiker! In 5 soorten, dus voor iedere smaak of toepassing.       

Biologische agavesiroop
Onze agavesiroop wordt gemaakt van het sap van de biologisch geteelde Agave Tequilana plant uit 
Mexico en is geschikt voor vegetariërs en veganisten. Ongeraffineerd en met een lage glycemische index.

 

Biologische, plantaardige zoetmiddelen Biologische schenkstroop 
Onze schenkstroop wordt gemaakt van natuurlijke 
ingrediënten: biologische bloemenhoning, donkere 
agavesiroop, karamel en vanille. Deze combinatie 
geeft het product een zacht zoete smaak. Super 
lekker op pannenkoeken, wafels, maar ook door je 
yoghurt, over ijs en als zoetmiddel in gebak.

• Donker & Rijk 
Heeft een volle, rijke smaak. Lekker over 
wafels, pannenkoeken, desserts of in een 
vleesmarinade! Geschikt voor vegetariërs 
en veganisten.

• Licht & Mild
Mild en lekker zoet van smaak. Erg lekker 
door de thee, yoghurt met muesli, in een 
dressing of als zoetmiddel bij het bakken 
van een cake! Geschikt voor vegetariërs 
en veganisten.

Verkrijgbaar in: 
350ge 
Ingrediënten: 
65 % agave, 30% honing, 
caramel, vanille extract. 

  

Verkrijgbaar in: 
350ge en 500ge
Ingrediënten: 
100% agavesiroop.  



Biologische dadelstroop
Onze dadelstroop wordt gemaakt van biologische 
dadels en is geschikt voor vegetariërs en 
veganisten. Ongeraffineerd en zeer fruitig, zoet 
van smaak. Super lekker door yoghurt, in een 
sladressing, in fruit en ijs of als zoetmiddel bij 
het bakken van koekjes.
  

Biologische kokosbloesemstroop
Een goed alternatief voor geraffineerde suiker, 
gemaakt van vers biologisch kokosbloesemsap. 
Licht karamelachtig, zoet van smaak. Heerlijk op 
de pannenkoek, door de yoghurt, over de muesli 
of als zoetmiddel bij het bakken van koekjes. 

 

Biologische vijgenstroop
Een goed en smaakvol alternatief voor 
geraffineerde suiker, gemaakt van biologische 
vijgenstroop en is geschikt voor vegetariërs en 
veganisten. Heerlijk bij geroosterde kip, door 
je salade met geitenkaas en als zoetmiddel bij 
het bakken van muffins, scones en koekjes.
 

Verkrijgbaar in: 
350ge 
Ingrediënten: 
kokosbloesemstroop. 

Verkrijgbaar in: 
350ge 
Ingrediënten: 
100% vijgenstroop. 

Verkrijgbaar in: 
350ge 
Ingrediënten: 
100% dadelstroop.  



Biologische rijst- en speltstroop  
Bij de productie van onze rijst- en speltstroop blijven de natuurlijke 
eigenschappen zoveel mogelijk bewaard en de originaliteit van het product 
gegarandeerd.De stropen worden verwerkt door een eigen, origineel 
productieproces. Na het malen van de granen (rijst en spelt) volgt de hydrolyse. 
Tijdens de hydrolyse wordt het meel gemengd met water, verwarmd en 
worden er natuurlijke enzymen toegevoegd waardoor de zetmeelmoleculen 
in het meel worden afgebroken. Vervolgens wordt het gefilterd om het sap te 
scheiden van de onoplosbare stoffen. De filtering is zonder tussenkomst van 
technische en chemische stoffen, hierdoor blijft een maximum aan 
voedingsstoffen en de specifieke eigenschappen van de stropen bewaard. 
Door middel van verwarming wordt het overtollige water uit het sap gehaald 
om er deze heerlijke stropen van te maken! 

• Rijststroop
Mild en zoet van smaak. De stroop 
is een goed zoetmiddel, bijvoorbeeld 
bij het bakken van taarten, gebak 
en desserts of in warme dranken. 
Ongeraffineerd. Geschikt voor 
vegetariërs, veganisten. Glutenvrij.

• Speltstroop
Het oergraan spelt heeft een 
karakteristieke en zoete smaak. 
Deze ongeraffineerde stroop is een 
goed zoetmiddel bij het bereiden 
van warme of koude gerechten of 
bijvoorbeeld over pannenkoeken. 
Geschikt voor vegetariërs en 
veganisten. Bevat gluten.

Verkrijgbaar in: 
350ge en 500ge
 Ingrediënten: 
100% rijststroop. 

Verkrijgbaar in: 
350ge en 500ge
Ingrediënten: 
100% speltstroop.
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