
Uitdaging aanvaard! 
De foodboxen van Box Pur zijn de perfecte partner in crime 
voor een gezond lichaam. Op de website geef je aan of je 
gevarieerd, vegetarisch of keto wil eten en welk doel je wilt 
bereiken. Je kunt kiezen tussen afslanken, op gewicht blijven 
en spiermassa kweken. Vervolgens krijg je een pakket thuis-
geleverd met daarin voor elke dag een energieshake, lunch, 
diner én tussendoortje. Wij mochten een box uittesten en wa-
ren grote fan van de overheerlijke Oosterse noedels met zalm 
en de salade met geitenkaas en rode biet. Foodbox (vanaf 
€ 22 per dag) Box Pur, boxpur.be   

Minimum ingrediënten, 
maximum genot  
De fruitspreads van het Italiaanse Fiordifrutta bevatten 
slechts drie ingrediënten: vruchten, biologisch appelsap 
en natuurlijke pectine. Wat je er niét in terugvindt? 
Toegevoegde suikers, bewaarmiddelen en smaak- en 
kleurstoffen. Of je nu houdt van klassieke smaken zoals 

aardbei en framboos of nieuwsgierig bent 
naar nieuwe combinaties zoals citrusvruchten 
met gember, er is voor elk wat wils!  

Confituur (vanaf € 3,45) Fiordifrutta,  
rigonidiasiago.nl 

Wijnen,  
wijnen,  
wijnen

Weg met wegwerp      
Met de LEO-collectie met herbruikbaar eet- en drinkgerei voor onderweg 
biedt BergHOFF een duurzaam alternatief voor wegwerpproducten  
en -verpakkingen. 100% recycleerbaar, vrij van 
schadelijke stoffen zoals Bisfenol A en nog 
mooi ook. Wat wil een mens nog meer? 
berghoffworldwide.com 

240.000 ton voedsel 
gooien Vlaamse gezinnen jaarlijks weg. 11% daarvan is groente. 
Dat is gemiddeld vier kilo per persoon, oftewel een hoeveelheid 
waar je normaal ruim twee weken van kunt eten. Bonduelle wil 
voedselverspilling tegengaan door blikgroenten te promoten. 
Die worden in een gesloten blik onder druk gestoomd, waarna 
er geen licht en lucht meer bij kan en ze dus niet bederven. 
Bovendien biedt Bonduelle verpakkingen aan in verschillende 
formaten: van eenpersoonsporties tot en met professionele 
verpakkingen van vijf kilo. bonduelle.be 

Lekker lokaal   
Boeren & Buren is een netwerk dat lokale produ-
centen en consumenten met elkaar verbindt. Hoe 
dat precies werkt? Op de website maak je een 
profiel aan en zoek je een afhaalpunt of Buurderij 
in jouw regio. Vervolgens kijk je welke boeren er 
verbonden zijn aan jouw Buurderij en bestel je bij 
hen de producten die je wilt. Die producten kun 
je één keer per week dan weer in jouw Buurderij 
afhalen. Handig. En vers. En eerlijk. Meer moet dat 
niet zijn! boerenenburen.be 

Ceci n’est pas 
une croquette
Tot voor kort verkocht just. en-
kel verse en biologische groen-
tepurees voor kinderen van vier 
tot 24 maanden oud. Omdat 
Klaartje Mertens, voedings-
deskundige en vrouw achter 
het Belgische merk, met jouw 
familie wil meegroeien, bracht 
ze dit voorjaar ook heerlijk 
krokante groenteschijfjes op de 
markt. Volledig vers en zonder 
toegevoegde suikers, maar wel 
mét een hele hoop groenten en 
granen. Ideaal voor de lunch of 
als gezond tussendoortje.  
Groenteschijfjes (€ 4,25) just.,   
justfoods.be 

Niet wat je 
eet, maar 
hoe je eet is 
belangrijk  

Dat beweert tenminste voe-
dingstherapeut en docent 

voedingsleer Jan Dries in zijn nieuwe boek Een 
platte buik in enkele weken tijd, dat je begeleidt naar 
een - jawel - platte buik en een beter verterings-
stelsel. Dat laatste is een uiterst ingenieus systeem 
dat op verschillende plaatsen en niveaus verloopt. 
Ingrediënten verteren op verschillende manieren en 
kunnen daarom soms beter niet gelijktijdig met an-
dere voedingsmiddelen gegeten worden. Doe je dat 
toch? Dan kun je last krijgen van klachten zoals een 
opgeblazen gevoel, darmkrampen en winderigheid. 
Maar met enkele eenvoudige voedingsregels bereik 
je gelukkig snel resultaat. Revolutionair! Een platte 
buik in enkele weken tijd van Jan Dries (Sterck & 
De Vreese, € 24,95)  

Nét echt     
Het aantal flexi- en vegetariërs is in ons land 
op vier jaar tijd verdubbeld. Daar speelt het 
Nederlandse merk Valess handig op in met 
zijn uitgebreide gamma vleesvervangers 
op basis van weidemelk. Nieuw in het 
assortiment? Vegetarische schnitzel met én 
zonder Gouda, CrispySticks en een heerlijke 
burger. Alle vier rijk aan calcium, protëine en 
vezels én supersnel te bereiden. Schnitzel met 
Gouda (€ 3,19) Valess, valess.nl 

Eten
Culinieuws om duimen en 
vingers bij af te likken 

Door Birte Govarts 

Wijn in een doos. Handig voor een barbeque of tuinfeest, maar niet altijd 
even lekker. Daar brengt het Belgische merk Carrément verandering in met 
BIB, oftewel drie verschillende biologische wijnen - rood, wit en rosé - die 
verpakt zitten in dozen van gerecycleerd karton. Het Spaanse merk Codorníu 
lanceerde met BeFrizz dan weer twee heerlijke schuimwijnen in blik. Perfect 
om te klinken in openlucht, als je ‘t ons vraagt. Wijnbox (€ 30) Carrément, 
carrementwine.be, mousserende wijn in blik (€ 3,99) BeFrizz, codorniu.com  

70 71GEZOND.BE ZOMER 2021 


