NATURATA
Naturata is een Duitse bio‐pionier, opgericht in 1976 als groothandel in biologisch‐biodynamische voedingswaren. In de loop der
jaren is het bedrijf geëvolueerd naar het ontwikkelen en op de markt brengen van eigen biologische en biologisch‐biodynamische
producten onder de merknaam Naturata. Zij hechten bijzonder groot belang aan echte, natuurlijke smaak. Teneinde een optimale
kwaliteit te verzekeren, wordt enkel met natuurlijke ingrediënten gewerkt.Naturata is één van de grootste aanbieders van
Demeter gecertificeerde voedingswaren.
Het assortiment bestaat uit een 300 tal referenties.

WARME DRANKEN
OPLOSDRINKS VOOR KINDEREN

NAT091

cacaodrink instant

6 x 350g

NAT421

cacaodrank instant, portie

100 x 10g

Zonder sojalecithine!
Bereiding: Los 1 à 2 koffielepels, of de inhoud van het portiezakje op in een kleine hoeveelheid warme melk. Voeg
vervolgens naar eigen smaak koude of warme melk toe, roer goed en klaar!
Ingrediënten: ruwe rietsuiker*FT 65%, cacao sterk ontvet*FT 35%, zuurteregelaar: kaliumcarbonaat
* biologisch FT fairtrade

INSTANT CHOCOLADEMELK

NAT419

warme chocolademelk instant

6 x 350g

NAT420

warme chocolademelk instant, portie

100 x 10g

Zonder sojalecithine!
Bereiding: Los 1 à 2 koffielepels op in een kleine hoeveelheid warme melk of warm water. Voeg vervolgens naar eigen
smaak koude of warme melk of water toe, roer goed en klaar!
Ingrediënten: ongeraffineerde ruwe rietsuiker Sucanat*FT 60%, cacao weinig ontvet*FT 40% * biologisch FT fairtrade
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INSTANT KOFFIE

NAT411 koffie arabica instant
6 x 100g
Bereiding : aantal koffielepels naar smaak oplossen in warm water (niet kokend)
Ingrediënten : poeder van Arabica koffiebonen*FT
* biologisch FT fairtrade
NAT402 espresso sticks
Bereiding : inhoud van de stick oplossen in warm water (niet kokend)
Ingrediënten : instant koffie espresso*FT
* biologisch FT fairtrade

8 x [25 x 2g]

NAT407 koffie met melk instant
6 x 225g
Bereiding : aantal koffielepels naar smaak oplossen in warm water (niet kokend)
Ingrediënten : mager melkpoeder*, instant koffiebonen*FT (20%), ruwe rietsuiker*FT (15%), melkweipoeder*,
FT fairtrade
gedeshydrateerd maïsstroop*
* biologisch

INSTANT KOFFIEVERVANGER

NAT101

speltkoffie classic instant

6 x 75g

NAT102

speltkoffie classic instant, portie

100 x 2,5g

NAT104B speltkoffie classic instant, navulpak

6 x 175g

Koffievervanger zonder cafeïne, snel oplosbaar.
Bereiding: voeg heet – niet kokend – water toe aan een koffielepel speltkoffie, roer en klaar ! Naar eigen smaak melk of
suiker toevoegen.
Ingrediënten: spelt*bd 80%, cichorei*bd
*biologisch bd biodynamisch
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NAT105

granenkoffie classic instant

6 x 100g

NAT103

granenkoffie classic instant, portie

100 x 2,5g

Ingrediënten: rogge*bd, chicorei*bd, gerst*bd, eikels*, vijgen*bd

* biologisch

bd biodynamisch

NAT414 granenkoffie cappucino instant
6 x 175g
Bereiding : aantal koffielepels naar smaak oplossen in warm water (niet kokend)
Ingrediënten : mager melkpoeder*, instant granenkoffie (25% : rogge*bd, chicorei*bd, gerst*bd, eikels*, vijgen*bd),
gedeshydrateerd maïsstroop*, sterk ontvet cacaopoeder*
* biologisch
bd biodynamisch
NAT405 chocolino moutkoffie instant
6 x 175g
Bereiding : aantal koffielepels naar smaak oplossen in warm water (niet kokend) of warme melk
Ingrediënten : instant gerstmout*bd (40%), gedeshydrateerd maïsstroop*, weinig ontvet cacaopoeder* (15%),
rietsuiker*, Bourbon vanillepoeder*
* biologisch
bd biodynamisch

6 x 90g
NAT403 granenkoffie instant Vanilla & Love
Vanilla & Love is een granenkoffie met hartstochtelijke vanille, warm of koud te drinken, de perfecte mix voor verliefden
of zij die het zullen worden.
Bereiding: voeg 200ml heet of koud water of warme of koude melk toe aan 2 theelepels
(8‐10g) en roer goed om. 1 verpakking van 90g is goed voor 10 tassen van 200ml.
Ingrediënten: gedroogde maïsstroop*, instant granenkoffie 35% (rogge*, chicorei*, gerst*, eikels*, vijgen*), gemalen
Bourbon vanille* 1,5%
* biologisch
NAT404 granenkoffie instant Chai & Chill
6 x 90g
Chai & Chill is een granenkoffie met fijne Chai‐kruiden zoals lavendel, lindebloesem, gember en kaneel. Deze zorgen
voor ontspanning en genieten al wegdromend van verre werelden.
Bereiding: voeg 200ml heet water of warme melk
toe aan 2 theelepels (8‐10g) en roer goed om. 1 verpakking van 90g is goed voor 10 tassen van 200ml.
Ingrediënten: gedroogde maïsstroop*, instant granenkoffie 36% (rogge*, chicorei*, gerst*, eikels*, vijgen*),
lavendelextract*, lindenbloesemextract*, gember*, kaneel*
* biologisch
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Uniek product: oploskoffie op basis van lupine
Lupine is een interessante lokale eiwitbron. Naturata is er als eerste in geslaagd
om een oplos koffievervanger te produceren op basis van lupine. 2 koffielepels
omroeren in een tas kokend water, en klaar! Naar believen kan in plaats van water
ook melk of een melkvervanger gebruikt worden. Heerlijk bvb met basmati
rijstdrink van Alce Nero !

NAT108

lupine oploskoffie

6 x 100g

NAT109

lupine oploskoffie, portie

100 x 2g

Ingrediënten: lupine* (60%), rogge*, chicorei*
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