LUBS
Lubs GmbH werkt in zijn ganse productie uitsluitend met 100% biologische ingrediënten. Reeds sinds 1997 wordt hier de ‘Lübecker’
marsepein gemaakt volgens een traditionele procedure. Lubs staat voor gezonde biologische puurheid. Lubs fruitrepen bieden ons
de pure heerlijkheid van biologisch fruit. Ze worden handmatig vervaardigd volgens traditionele methodes waardoor de
werkzaamheid van alle waardevolle ingrediënten behouden blijft. Puur genieten!

VERSNAPERINGEN
ZOET
FRUITREPEN
‘PREMIUM ‘ reeks
De ‘premium’ fruitrepen bevatten een overvloed aan vitaminen en mineralen, zuiver natuurlijke ingrediënten en een heerlijk fruitig
aroma, rechtstreeks afkomstig van zongerijpte biologische bessen en vruchten. Alle repen in deze reeks zijn tevens glutenvrij en
vegan.

LUB011 frambozen fruitreep
25 x 30 g
Ingrediënten : dadels*, amandelen*, frambozenvlokken* (15%), agavesiroop*, geconcentreerd frambozensap* (3%)
* biologisch
fruitgehalte 60,8%
LUB012 aronia fruitreep (aronia = appelbes)
25 x 30 g
Ingrediënten : dadels*, amandelen*, zure kersen*, geconcentreerd aroniasap* (9%)
fruitgehalte 62,5%

* biologisch

LUB015 aardbeien fruitreep
25 x 30 g
Ingrediënten : dadels*, rozijnen* (rozijnen*, zonnebloemolie*), amandelen*, aardbeistukjes gevriesdroogd* (4,5%),
rijstmeel*,
zwarte
bessenpoeder*
(zwarte
bessensapconcentraat*,
maïsmeel*),
citroenpoeder*
(citroensapconcentraat*, maïsmeel*), vanille*
* biologisch
fruitgehalte 71%
LUB016 bosbessen fruitreep
25 x 30 g
Ingrediënten : amandelen*, dadels*, bosbessen* (13,5% :bosbessen*, geconcentreerd appelsap*, zonnebloemolie*),
rijstmeel*, geconcentreerd bosbessensap* (3%), agave siroop*
*biologisch
LUB017 appel‐zwarte bes fruitreep
25 x 30 g
Ingrediënten : appel (38%)*, amandelen*, dadels*, sultana’s* + zonnebloemolie*, boekweit (7%)*, geconcentreerd
zwarte bessensap (3%)*
*biologisch
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‘CLASSIC’ reeks
Lubs ‘classic’ fruitrepen zijn het resultaat van een jarenlange ervaring in het bereiden van natuurlijke en smaakvolle producten.

LUB041 kokos fruitreep
25 x 40 g
Ingrediënten : dadels*, kokosnoot* (24%), rozijnen* (rozijnen*, zonnebloemolie*), havervlokken*
fruitgehalte 89% ‐ zonder toegevoegde suikers – zonder honing

* biologisch

25 x 40 g
LUB044 winterdroom reep*
Kom helemaal in kerst stemming met een symfonie van verwarmende smaken : kaneel, anjer, kardemom, steranijs,
muskaat en gember … en een vleugje sinaasappel en citroen.

‘FRUIT & MORE’ reeks
De ‘fruit & more’ fruitrepen geven je een stevige portie energie!

LUB051 spirulina citroen fruitreep
25 x 40 g
Ingrediënten : dadels*, amandelen*, rozijnen* (rozijnen*, zonnebloemolie*), spirulina* (5%), citroen poeder*
(1%)(citroensapconcentraat*, maïsmeel*), citroenolie* (0,03%)
* biologisch
fruitgehalte 65% ‐ spirulina bevat hoogwaardige eiwitten, vitamines, mineralen en secundaire inhoudsstroffen
LUB052 guarana chocolade kokos fruitreep
25 x 40 g
Ingrediënten : dadels*, kokosvlokken* (16%), pure chocolade* (12%)(cacaomassa*, ruwe rietsuiker*, cacaoboter*),
amandelen*, guarana* (5%), rijstmeel*
* biologisch
fruitgehalte 52% ‐ guarana werkt minstens even goed als een dubbele espresso (bevat caffeïne)
LUB053 goji acerola fruitreep
25 x 40 g
Ingrediënten : dadels*, appelbessen* (18%), amandelen*, blauwe druiven* (13%) (blauwe druiven*,
zonnebloemolie*), goji bessen* (8%), zwarte bessen* (5%), acerola poeder* (3%), zwarte bessensapconcentraat*
(3%)
* biologisch
fruitgehalte 84% ‐ rijk aan antioxidanten
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MARSEPEIN

LUB001 marsepein met honing en melkchocolade
18 x 50 g
Ingrediënten : marsepein* (amandelen* (57%), honing* (43%)), melkchocolade* (10%) (rietsuiker*, cacaoboter*,
vollemelkpoeder*, cacaomassa*)
* biologisch
LUB002 marsepein met honing en fondant chocolade
18 x 50 g
Ingrediënten : marsepein* (amandelen* (57%), honing* (43%)), fondant chocolade* (10%) (rietsuiker*, cacaoboter*,
cacaomassa* (70% cacao))
* biologisch

LUB003 marsepein met honing (display)
1 x [20 x 40 g]
* biologisch
Ingrediënten : marsepein* (amandelen* (57%), honing* (43%))
LUB005 marsepein met honing
12 x 100 g
LUB007 marsepein met honing
6 x 250 g (enkel eindejaar!)
Ingrediënten : 57% amandelen* + 43% honing*
*biologisch

LUB060 pralines met marsepein en walnoot*
6 x 100 g
Honingmarsepein in een mantel van fondant chocolade, met bovenop een heerlijke walnoot!
LUB061 marsepein balletjes met cacao*
10 x 100 g
Onweerstaanbaar zacht van smaak zijn deze kleine balletjes van honing‐marsepein, omhuld met een fijn laagje
cacaopoeder. Puur genot!

*biologisch

VOEDING / Lubs

