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Het verhaal van Rigoni di Asiago begint in de jaren ’20 van de vorige eeuw, toen grootmoeder Elisa
van haar hobby om bijen te houden haar beroep maakte. Vandaag de dag runnen de kleinzonen van
‘nonna’ Elisa het bedrijf. Dat doen ze met evenveel enthousiasme en dezelfde liefde voor de natuur.
Lees het interview op pagina 9

NIEUW BASIS SENSITIV

Onmisbaar tijdens je dagelijkse
huidverzorgingsroutine
Verkrijgbaar bij
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Bescherm wie je lief hebt
Ladival, het merk dat bekend staat om
zonbescherming zonder onnodige
ingrediënten, brengt in Nederland zonnebrandcrèmes op de markt. Speciaal
ontwikkeld voor de kwetsbare kinderhuid.

Vrolijker en
meer energie

Verbranding in de kinderjaren verhoogt de kans op
huidkanker op latere leeftijd. Kinderen mogen simpelweg niet verbranden. De kinderhuid is extra
gevoelig en daarom biedt Ladival voor Kinderen
drievoudige bescherming tegen UV-A, UV-B en IR-A
straling. De formule is extra watervast, bevat geen
parfum, parabenen, conserveringsmiddelen, emulgatoren en kleurstoffen. Daardoor tevens geschikt voor
kindjes met eczeem.

Lekker - voorjaar is de tijd
dat de natuur bloeit en
mensen weer meer energie
krijgen en vrolijker gestemd
zijn. Belangrijk is om jezelf
en je kinderen goed in te
smeren, want schade loop
je op zonder dat je er erg in
hebt. In deze uitgave een
mooie winactie van Ladival
en tips hoe je veilig
beschermd de zon in gaat.

LADIVAL VOOR KINDEREN
Het assortiment bestaat uit tubes zonnebrandcrème
speciaal voor het gezichtje, flacons met zonnebrandlotion voor het lijfje en zonnebrandsprays om
even snel de kindjes bij te kunnen sprayen tijdens
het spelen.

Verder in de rubriek “Fair of Fake“ een test van gezonde tussendoortjes. Echt schrikken wat er als verantwoord wordt aangeraden! Mueslirepen die stijf staan van de suiker en andere toevoegingen die je niet wilt
hebben. De lettertjes zijn zó klein dat iemand met normale ogen het niet lezen kan. Daar zouden regels voor
moeten komen.
Onze expert Gert Schuitemaker heeft een boeiend artikel over de invloed van kunstmatige zoetjes op overtollige kilo’s. De conclusie kunt u wel raden.

SAMEN SMEREN
Ladival maakt zich jaarlijks sterk om kinderen het
belang van zonbescherming bij te brengen. Dit
doen ze door middel van de scholencampagne
Samen Smeren. Lespakketten, gratis zonnebrandcrèmes voor scholen, animatievideo’s en online games
met mascottes Brom & Brul maken de jongste
schoolgaande kinderen bewust van de zon.

ZAKENVRIEND VAN KWF
Als ‘zakenvriend van KWF Kankerbestrijding’ is
Ladival actief in de strijd tegen huidkanker en
doneert maandelijks geld voor onderzoek.
Meer informatie op www.ladival.nl

Maak kans op een set met de 3
huidverzorgingsproducten van Ladival.
Mail je gegevens naar
ladival@debeterewereld.nl

Almar Fernhout, Founder
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VEGETARISCH
LOKAAL

1. FALAFEL OH SO ORIGINAL: KIKKERERWTEN, DOPERWTJES EN VERSE KRUIDEN
2. BERMUDA: WORTEL EN BELEGEN KAAS
3. RIZRIZ: VOLKOREN R䤀ST, GROENTEN EN NASI KRUIDEN
4. HAZELNOOTBURGER: BULGUR, PETERSELIE EN UI
5. KINOWA: QUINOA, RODE BIET EN AMANDELEN
6. SEIZOENSBURGER: ELK SEIZOEN EEN ANDERE BURGER
MET SEIZOENSGROENTEN
7. GIERST-MAANZAADKOEK: EMMENTALER, TOMAAT EN UI
8. TARTIN’O ORIGINAL: WORTEL, TOMAAT EN KAPPERTJES
9. TARTIN’O SEITAN CURRY
10. SOUKA: PADDENSTOEL EN BELEGEN KAAS
11. FALAFEL FRENCH KISS: GEMARINEERDE TOMATEN EN PUY LINZEN

WWW.LAVIEESTBELLE.BE
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My Magic Mud: wetenschappelijk bewezen wittere tanden op een veilige en 100% natuurlijke manier!

Wittere tanden: wetenschappelijk bewezen
My Magic Mud actieve kool tandpasta is 100% natuurlijke
tandpasta op basis van actieve kool uit kokosnootschillen die
wittere tanden binnen 2 weken belooft. De werking van deze
tandpasta is inmiddels wetenschappelijk bewezen! Het natuurlijke mondverzorgingsmerk komt naar buiten met wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat zowel de tandpasta als de tandpoeder van My Magic Mud de tanden al
zichtbaar witter maakt na 2 weken dagelijks gebruik. Bij langer gebruik wordt dit effect zelfs nog versterkt.

De tandpasta werkt door middel van actieve kool,
deze verwijdert grondig vlekken en verkleuringen
(van bv. thee, koffie, rode wijn en sigaretten) van je
tanden waardoor ze hun natuurlijke witte kleur terug
krijgen. Bewezen wittere tanden dus!

Is actieve kool tandpasta veilig?
Over tandpasta met actieve kool wordt door tandartsen en mondhygiensten vaak gezegd dat ze je
tandglazuur kunnen beschadigen. My Magic Mud
legt uit: “Actieve kool is er in veel soorten en maten.
Welke je gebruikt, zegt alles over de veiligheid
ervan.” De actieve kool die wordt gebruikt in de producten van My Magic Mud is van kokosnootschillen
en is zo fijnkorrelig dat het je tanden en tandglazuur
niet beschadigt. In tegendeel, je tanden en tandvlees worden door de reinigende werking juist
gezonder en sterker.
My Magic Mud actieve kool is bewezen veilig
Om de veiligheid van hun tandpasta te bewijzen liet
My Magic Mud hun tandpasta en tandpoeder testen
volgens de officiële veiligheidsrichtlijnen van de
American Dental Association (ADA). Deze toetsen
tandpasta op de mate waarin ze schurend werken.
Hieruit komt een score, de REA score. Alle tandpasta’s met een REA score van onder de 250 zijn veilig
voor levenslang dagelijks gebruik. De tandpasta en

tandpoeder van My Magic Mud scoren 136 en 116
op deze schaal. Ze beschadigen hierdoor je tandglazuur niet en je kunt ze zonder zorgen iedere dag
gebruiken.

Wil je meer lezen over de onderzoeksresultaten? Kijk
dan op www.mymagicmud.nl/de-wetenschap voor
het hele rapport.

Werkzaam, veilig èn 100% natuurlijk
Naast dat de tandpasta van My Magic Mud dus
bewezen werkt en veilig is voor je tanden, is hij ook
100% natuurlijk. Daarbij is de tandpasta Vegan,
Cruelty free, Non-GMO, glutenvrij en vrij van fluoride, SLS en andere chemische ingredienten. Dus wil
je graag wittere tanden met actieve kool, op de
natuurlijke manier? En ben je zuinig op je tanden?
Kies dan voor de bewezen veilige actieve kool tandpasta van My Magic Mud.

Zink: het wondermineraal + een waarschuwing
Steeds meer mensen hebben een tekort aan zink. Ook kinderen krijgen onvoldoende zink binnen.
In dit artikel lees je de belangrijke functies van zink, oorzaken
van een zinktekort, symptomen van een zinktekort en wat je
kan doen om zink aan te vullen.
Functies van zink
Zink is een weerstandsverbeteraar en het verhoogt
de weerbaarheid tegen spanningen en stress. Zink
speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de

hersenen en het centrale zenuwstelsel. Zink draagt
bij aan een gezonde groei van kinderen en het verlaagd de sterftekans bij kinderen met een longontsteking.
Oorzaken zinktekort
Een zinktekort kan worden veroorzaakt door het
westerse eetpatroon. De voeding die wij eten, bevat
te weinig zink. En daarnaast hebben we te maken
met factoren die zink van het lichaam snoepen: suiker, anticonceptiepil, fluor en volkoren- en meergranenbrood. Deze twee laatste bevatten namelijk fytinezuur. Dit stofje bindt zich aan zink, magnesium en
ijzer waardoor deze mineralen door de darmwand
niet worden opgenomen. Ook kan medicijngebruik
een zinkdeficiëntie veroorzaken.

Door: Sanne Knijn, voedingsdeskundige en auteur van
het zwangerschapsboek vitaal van start.
www.vitaalvanstart.com

Symptomen zinktekort
Enkele symptomen van een zinktekort zijn: duizeligheid, moeheid, lage bloeddruk, witte vlekjes op de
nagels, een bleke huid, chronische diarree, puistjes
die littekens veroorzaken, slechte huid, kloven,
striae, kaalheid door haaruitval, verminderde reuk en
smaakvermogen en een verminderde eetlust.

Zink is betrokken bij iedere cel in het lichaam en
heeft invloed op de bloedsuikerspiegel en zorgt
voor een verbeterd immuunsysteem.
Zink aanvullen + waarschuwing
Zink kun je halen uit noten, zaden, kikkererwten,
uien, asperges, avocado, roomboter, kokos, haver,
boekweit, vis en vlees. Zink is voor het menselijk
lichaam makkelijker opneembaar uit dierlijke dan uit
plantaardige producten.
Een volwassene heeft per dag 15 mg, een zwangere
20 mg en een zogende vrouw 25 mg zink nodig. In
Nederland wordt met voeding per dag gemiddeld

10 mg opgenomen. Dit betekent dus dat er dagelijks een tekort aan zink wordt opgebouwd.
Suppletie met zink is noodzakelijk voor het hebben
van een optimale gezondheid. Kies echter voor een
complex, omdat te veel zink een koperdeficiëntie
kan veroorzaken.

Half volkoren

PASTA VAN
TOPKWALITEIT

100% FRANKRIJK

EKIBIO - FRANCE www.primeal.bio - www.blog-primeal.fr - www.ekibio.fr

Foot
Je voeten zomer klaar in vijf stappen
De zon schijnt, de bloemen in de tuin bloeien. De zomer komt eraan! Blote armen, blote benen en …
blote voeten. Maar zeg eens: als je naar je voeten kijkt, zie je dan wat je wilt zien? Of zie je kloofjes,
vieze nagels en eelt? Maak je voeten alvast zomer klaar en laat je tenen wiebelen in je slippers.
Met dit stappenplan zorg je dat jouw voeten weer kunnen shinen met het lekkere weer.
Foot Crème

Stap 1 Dompel je voeten onder

Stap 4 Verzorg je nagels

DermagiQ Foot
Crème is een
hydraterende
voetencrème met
honing en ureum
voor intensieve
verzorging bij
kloofjes.

Je huid en eelt verweekt door een voetenbadje.
Kies bijvoorbeeld voor eucalyptus badolie of badzout, dit zorgt
voor frisse voeten. Laat je voeten vijftien tot dertig minuten
in het voetenbadje en dep ze daarna voorzichtig droog.

Het dragen van open schoenen vraagt niet alleen om frisse
voeten, maar ook om verzorgde nagels. Knip je nagels recht,
zodat je ingegroeide nagels voorkomt. Knip ze ook niet te kort.
Je moet de nagel nog net kunnen voelen als je een vinger op
de bovenkant van je teen legt. Vijl ook de nagels om haaltjes
en hoekjes weg te werken. Klaar? Nee, ook de nagelriemen
mogen worden verzorgd. Duw ze terug met een bokkenpootje.
Om dit soepeler te laten gaan, kun je op een nagelriem olie
aanbrengen en dit inmasseren.

Vraag een gratis
proefsachet aan!
Foot Spray
DermagiQ Foot Spray
is een verkoelende en
verfrissende spray
met propolis die
effectief de strijd
aangaat bij kalknagels
en zweetvoetengeur.

Stap 2 Verwijder dode huidcellen en vuilresten
Ruiken je voeten weer fris, dan is het tijd om ze te gaan
scrubben. Zo verwijder je dode huidcellen en vuilresten, zodat
je voeten weer zacht worden. Een voetscrub mag best grof zijn,
omdat op je voeten vaak harde eelt zit. Masseer het stevig in,
ook goed over de hielen en tussen de tenen. Na het scrubben
kun je nog zien of je eelt op je voeten hebt zitten. Is dat zo?
Haal dit weg met een eeltvijl.

Stap 3 Hydrateer je voeten
Breng een dikke laag DermagiQ Foot aan en doe vervolgens
een boterhamzakje om je voeten. Zo trekken de poriën open
en trekt het masker dieper de huid in. Laat het zo’n vijftien
tot dertig minuten intrekken voor extra hydratatie.
De overgebleven crème masseer je zachtjes in.

Voor meer informatie: www.emonta.nl/dermagiq

Stap 5 Bekijk je voeten goed
Hoe zien je voeten eruit na deze verzorging? Zijn ze helemaal
fris of zie je nog wondjes, kloofjes, kalknagels of eelt bultjes?
Of merk je dat je voeten snel gaan zweten? Ga dan voor
jezelf na of een speciale crème kan helpen of een bezoek
aan de pedicure. Zo kan DermagiQ Foot verrijkt met honing
de huid verzachten. Het is in ieder geval belangrijk om de
voetproblemen te verhelpen, om verergering te voorkomen.
Geef je voeten de verzorging die ze verdienen!

Honing laat de huid stralen!
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Fair
of

Eerlijk duurt het langst.
Daarom testen we in elke editie van De Betere Wereld een
selectie FAIR bevonden producten – van wijn tot teenslippers. En lees je hoe je FAKEproducten ontmaskert. Deze
editie: op pad

Ik ga op reis en neem mee…
Wat: Chocolate Nut Mix
Merk: Bites We Love
Verkrijgbaar: www.biteswelove.nl
Wat zit erin: edamameboontjes met een laagje pure chocolade,
geroosterde pinda’s en geroosterde kokos.
Prijs: €2,45 (140 gram)
Aanrader? Zeker te weten! Je hebt de beleving van een
candybar, maar dan een stuk gezonder en zonder suikerpiek (en
onlosmakelijke dip). Duurzame energie om er weer even tegen
te kunnen.

Wat: Gem Water Bottle
Merk: Manipura
Verkrijgbaar: www.manipuramala.com
Wat zit erin: Een prachtig heldere drinkfles van glas waarin een
edelsteen uit de kwarts-familie (amethist, rozenkwarts,
bergkristal, obsidiaan, citrien of rookkwarts) zit om je water te
reinigen, op te laden en te inspireren.
Prijs: € 69,Aanrader? Deze fles is zo mooi dat je hem niet over het hoofd
ziet. Vergeten voldoende water te drinken overkomt je dus nooit
meer. Het idee dat de steen je daarbij van extra energie voorziet,
maakt dat je nog een slokje neemt. Daarbij drinkt glas veel
lekkerder dan plastic en hoef je je geen zorgen te maken over
weekmakers of andere stoffen die uit plastic in je water lekken.

Wat: Pecan salted caramel cookies
Merk: Donny Craves
Verkrijgbaar: www.donnycraves.com
Wat zit erin: 100% plantaardige ingrediënten van biologische
herkomst, zonder gekke toevoegingen die je oma niet zou
herkennen.
Prijs: € 18,- (doos 12 koeken)
Aanrader? Mmmm! Je mag niet praten met je mond vol, maar
doen we dat toch dan zeggen we: Ja! Deze koeken smaken als
versgebakken en zijn het zondigen meer dan waard. Perfect om
elke lange autorit mee op te vrolijken!

Wat: kids only headphones
Merk: Pogs
Verkrijgbaar: www.pogsheadphones.com
Wat zit erin: gemaakt van non-toxic kunststof en zoveel
mogelijk gerecyclede materialen. Verpakt in gerecycled karton,
zonder single use plastics.
Prijs: € 59,95 (wireless) en € 35,- (wired)
Aanrader? Zeker te weten. Wie kinderen heeft, weet
ongetwijfeld hoe vaak koptelefoons sneuvelen. Daar hoef je bij
Pogs niet bang voor te zijn. Tijdens de test hebben twee
kinderen ze gebogen, er samen aan getrokken, ze laten vallen.
Achteraf was geen schrammetje te zien. Ze zorgen voor
gegarandeerde rust vanaf de achterbank.

Wat: Kombucha ginger
Merk: YaYa Kombucha
Verkrijgbaar: www.yayakombucha.com en Ekoplaza
Wat zit erin: zwarte en groene thee, rietsuiker, gember, 100%
biologisch en ongepasteuriseerd.
Prijs: € 2,99 (330 ml)
Aanrader? Een superverfrissend drankje dat je door de
toevoeging van gember ook nog eens lekker oppept. Extra leuk:
deze kombucha wordt gebrouwen op Amsterdamse bodem.

Fake?

Niet alleen hoe je reist, bepaalt je ecologische voetafdruk, ook wat
je tijdens de autorit, vlucht of treinreis eet, drinkt en gebruikt.
Daarom test Fair or Fake dit keer duurzame snacks, drankjes en
producten die graag met je mee op pad gaan. Zodat jij verzadigd
en relaxed op je eindbestemming kan aankomen.
Concept & Tekst Sonja van den Heuvel

FAKE – Vermijd wegwerpbekers en plastic flesjes
Onderweg bij een tankstation, treinstation of vliegveld snel een flesje water scoren of een koffie to go
meenemen. Het is zo handig. Tegelijkertijd creëren we met zijn allen een enorme afvalberg. Gelukkig
kan het een stuk schoner. Drie tips:
n Wil je toch een koffie to go scoren? Neem je eigen beker mee. Klanten die een herbruikbare beker
meenemen krijgen bij Starbucks al langer dertig eurocent korting op hun bakkie.
n Neem je eigen hervulbare drinkfles mee. Scheelt je ook heel wat geld. 2,50 euro (en meer) voor een
flesje water is bij menig tankstation doodnormaal.
n

Is een roerhoutje, rietje of dekseltje echt nodig? Zeg eens wat vaker ‘nee, dank je’.
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Vrij van (natuurlijke) aroma’s.

100% echt fruit, planten, bloemen & kruiden.

Theezakjes gemaakt van ongebleekt papier,
vrij van nietjes en 100% biologisch afbreekbaar!

Meer informatie: Frenchtop Natural Care Products BV. • Tel: 0226-364400 • www.royal-green.eu

Naturals
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lavera Sun Care

Natuurlijke cosmetica met eerlijke ingrediënten,

Zorg voor jezelf én de natuur

liefdevol en zorgzaam voor onszelf en de natuur

Bee honest cosmetics
Biologische honing is lekker en door
de vele voedingstoffen erin gezond.
Ook je huid en je haar profiteren van
deze voedende eigenschappen. Als
cosmetica-ingrediënt staat honing
bekend om zijn verzachtende, helende
en ontstekingsremmende werking.
Bee honest cosmetics heeft een lijn met verzorgingsproducten op basis van honing, andere op de bij
geïnspireerde ingrediënten (bijenwas, stuifmeel,
gelee royale en propolis) en meer mooie bestanddelen van natuurlijke oorsprong.
Dag- en nachtcrème gelee royale
De dagcrème voedt de rijpere huid, kalmeert en
beschermt tegen invloeden van buitenaf. De nachtcrème verzorgt de rijpere huid ’s nachts en ondersteunt bij het herstellen. Beide crèmes bevatten

Hoewel het in Nederland een vrij
onbekend onderwerp is, zijn met name
tropische gebieden er al wel veel mee
bezig: schadelijke zonnebrandcrèmes.
Zonnebrandcrèmes kunnen namelijk
chemische stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. De
meest voorkomende en bekendste
schadelijke, chemische UV-filter is
Benzofenon-3 (oxybenzon).

ming, ook voor de gevoelige huid. De zonnecrèmes
zijn waterbestendig en bevatten biologische mangoextracten en organische zonnebloemolie voor intensieve verzorging. Geniet van de zon en bescherm je
huid op natuurlijke wijze!
Onder andere verkrijgbaar bij: Bewustwinkelen.nl

natuurlijke actieve ingrediënten, waaronder biologische gelee royale, biologische zonnebloem-, jojoba-,
en sesamolie, biologische shea butter en extract van
zoethoutwortel. Gelee royale maken werkbijen voor
hun koningin. Het bevat hoge concentraties vitaminen, mineralen, enzymen, aminozuren, flavonoïden
en andere voedingsstoffen.
Huidtype: geschikt voor de rijpere huid.
Gebruik: breng ’s avonds na het reinigen aan op
gezicht, hals en decolleté.
Bee honest gezichtsverzorging is verkrijgbaar in de
reform- en natuurvoedingswinkels.
www.beehonestcosmetics.com

De zonnecrèmes van lavera bevatten 100% minerale
UV-filters, zoals titaniumdioxide en/of zinc oxide. Het
reflecterende effect zorgt voor betrouwbare bescher-

Quooker CUBE
Met de nieuwe Quooker CUBE haal je naast warm,
koud en kokend water, nu ook koel bruisend en
gefilterd water uit de Quooker-kraan.
Met de CUBE geniet je in een handomdraai van een
glas tintelend fris water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan:
kokend, warm, koud, bruisend en gefilterd water.
De kokendwaterkraan die alles kan
De CUBE brengt nóg meer plezier in de keuken. Het
bespaart je tijd en ruimte, maakt het gebruik van plastic flessen overbodig en is helemaal veilig. Om bruisend water te krijgen, druk en draai je één keer. De
lichtring die bij kokend water rood wordt, knippert nu
blauw: er komt bruiswater aan. Houd je de draaiknop
iets langer vast, en draai je dan, komt er gefilterd
water uit de kraan. Kokend water tappen, terwijl je
bruisend water bedoelde, is dus niet mogelijk.
Hoe werkt een Quooker met CUBE?
De CUBE komt onderin je keukenkastje naast het
Quooker-reservoir. Er zit een filter in, die het water zuivert. Met het Hollow Fiber filter in de Quooker CUBE
worden er nog aanwezige bacteriën uit het water
gefilterd.
Aan de CUBE zit een CO2-cilinder, een koolzuurfles,
waarmee je wel 60 liter koud bruiswater uit je
Quooker-kraan kunt tappen.

Geniet van bruisend water en bespaar
Wie veel mineraalwater drinkt, is met een Quooker
die bruisend water geeft, een stuk goedkoper uit dan
met waterflessen uit de winkel. Reken maar mee. De
kosten voor vier CO2-cilinders, die je nodig hebt om
bruisend water uit je Quooker te kunnen tappen, zijn
€60. Samen zijn ze goed voor 240 liter bruisend
water. Dat is €0,25 per liter. Het gefilterde water kost
€0,03 per liter. Stel dat jullie thuis acht liter bruisend
en vier liter gefilterd water per week drinken en een
liter mineraalwater € 0,50 kost. Dan bespaar je meer
dan €200 per jaar. Daarnaast is de CUBE goed voor

het milieu. Het gebruik van plastic flessen is verleden
tijd.
Blijf zuinig met energie
Wie zich afvraagt of een CUBE veel energie verbruikt,
kunnen we geruststellen. Of je drinkwater koelt in een
koelkast of in een gekoeldwaterreservoir, maakt niets
uit. Het afkoelen kost evenveel energie en met maar
12W stand by-verlies (ongeveer €0,07 per dag) is de
CUBE van Quooker ook nog eens zuinig. Daar hoeft
de koelkastdeur niet meer voor open te staan.
Kijk voor meer informatie op www.quooker.nl

GEGAR ANDEER D
V R I J VA N :
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SY N T H E T I S C H E F I LT E R S
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ARGAN SUN CARE
Optimale zonbescherming met non-nano minerale UV-ﬁlters. Earth.Line Argan Sun Care is de nieuwe standaard in veilig zonnen zonder synthetische ﬁlters. De synthetische ﬁlters zijn vervangen door 100% non-nano
minerale UV-ﬁlters die direct bescherming bieden tegen UVA/UVB stralen. Door gebruik te maken van de
nieuwste technologieën en na jarenlange ontwikkeling zijn wij erin geslaagd de witte waas die minerale
ﬁlters normaal gesproken achterlaten op de huid te minimaliseren.

VEILIG NATUURLIJKE ZONNEN
We hebben speciale 100% natuurlijke zonnebrand producten ontwikkeld met optimale zonbescherming en
verzorging van de huid.
SPF 20
Body & Face Care is geschikt voor alle huidtypen en kinderen. Gecertiﬁceerd biologische Argan
olie, Kokosolie, Macadamia olie en Sheabutter hydrateren en voeden de huid optimaal.
SPF 15
Face Age Control is speciaal ontwikkeld voor het gezicht. Vitamine A, C en E en Q10 voeden de
huid intensief en helpen vroegtijdige huidveroudering te voorkomen.
SPF 10
Natural Lip Care helpt schrale en droge lippen voorkomen. Voedt en beschermt.
AFTERSUN
Aloë Vera Irriderm met heilzame kruiden helpt de huid te herstellen bij roodheid, bobbeltjes en gevoelige
plekjes. Geeft direct verlichting en zorgt voor een gezonde, gave huid. Hydrateert, kalmeert en werkt verkoelend. Deze niet vette gel is ideaal te gebruiken als Aftersun, na het scheren en ter verzorging en verzachting bij muggenbeten.

www.earthline.nl
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Rigoni di Asiago: de smaak van traditie

De Groene Stoel
In deze rubriek laten wij een organisatie aan
de hand van een positief interview met een
directielid/manager, vertellen welke stappen
zij zetten op gebied van duurzaamheid.

"Asiago, Italië zoals we het kennen"

Het verhaal van Rigoni di Asiago begint in de jaren ’20 van de
vorige eeuw, toen grootmoeder Elisa van haar hobby om bijen
te houden haar beroep maakte. Vandaag de dag runnen de
kleinzonen van ‘nonna’ Elisa het bedrijf. Dat doen ze met evenveel enthousiasme en dezelfde liefde voor de natuur.

Wanneer en door wie werd Rigoni di Asiago
opgericht?
Het verhaal van Rigoni di Asiago begon in de vroege
jaren ‘20, toen de Rigoni-grootmoeder Elisa van de bijenteelt een baan voor het hele gezin maakte. Het
heeft zich vervolgens ontwikkeld tot een succesvol
bedrijf gerund door de nieuwste Rigoni-generatie met
hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie als hun
oma. De Rigoni-familie leeft nog steeds in de
Altopiano di Asiago, een bergplateau in Noord-Italië
dat bekend staat om zijn zonnige klimaat, weiden en
bossen. In dit kleine hoekje van het paradijs, waar de
mens nog steeds in direct contact met de natuur leeft,
zijn honing en jam maken oude tradities en als een
natuurlijk gevolg, heeft de Rigoni familie deze ambachten onder de knie. Rigoni di Asiago heeft er bewust
voor gekozen om sinds begin jaren negentig uitsluitend biologische producten te leveren, omdat het een
van de eerste bedrijven is die de organische oorzaak in
Europa omarmt. Biologisch produceren betekent een
verbinding leggen met duurzame ontwikkeling en
groei; het betekent ook nadenken over onszelf en over
toekomstige generaties.
Jullie brengen biologisch broodbeleg op de markt,
welke zijn dat precies?
Aan de traditionele productie van honing heeft Rigoni
di Asiago met succes Fiordifrutta en Nocciolata toegevoegd. Hoogwaardige producten die miljoenen gezinnen hebben veroverd, ook in Italië en de rest van de
wereld. Fiordifrutta is een biologische fruitbereiding
gemaakt met slechts drie ingrediënten (fruit, appelsap
en fruitpectine) en er is geen suiker aan toegevoegd.
Het fruit wordt verwerkt bij kamertemperatuur (niet
gekookt) om op zijn best de smaak en de nutritionele
eigenschappen van vers geplukt fruit te behouden.
Fiordifrutta is verkrijgbaar in een breed scala van klas-

sieke (aardbeien, bosbessen, abrikozen...) en originele
variëteiten (mix citrus en gember, vijgen, citroen...).
Nocciolata is het unieke assortiment romige hazelnootpasta's dat verkrijgbaar is in drie heerlijke varianten:
klassiek, zuivelvrij met cacao en Bianca (wit). Exclusieve
recepten ontwikkeld door Rigoni di Asiago na jarenlang onderzoek. Gemaakt met de beste biologische
ingrediënten, geen palmolie en glutenvrij, is Nocciolata
een natuurlijk genot voor het hele gezin!
Wat is de reden dat Rigoni di Asiago een eigen
laboratorium heeft?
Rigoni di Asiago streeft ernaar haar klanten uitsluitend
hoogwaardige ingrediënten en authentieke smaken te
bieden. Elk product is het resultaat van jarenlange studie en is ontwikkeld met grondige, innovatieve productieprocessen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Het bedrijf heeft directe controle over de gehele
supply chain en dankzij een nauwkeurig traceerbaarheidssysteem volgen we al onze processen, van grondstoffen tot afgewerkte producten.
Alle producten van Rigoni di Asiago zijn biologisch
gecertificeerd en we ontvangen prestigieuze internationale certificeringen om de hoogste voedselveiligheidscriteria te garanderen. Ons eigen laboratorium voert
duizenden tests per jaar uit om kwaliteitscontroles uit
te voeren in elke productiefase. Het bedrijf vertrouwt
ook op externe laboratoria voor maximale transparantie en om veilige en heerlijke producten te garanderen
die geschikt zijn voor het hele gezin.
Welke vruchten verwerken jullie in de jam? En
komen de vruchten allemaal uit Italië ?
Onze Fiordifrutta-jam wordt bereid met biologische,
hoogwaardige vruchten, die met de hand worden
geoogst bij een perfecte rijpheid.
Alle vruchten worden zorgvuldig geselecteerd door de

Rigoni-familie en het komt van exclusieve overeenkomsten met Italiaanse boeren (citrus uit Sicilië, abrikozen
en perziken uit Emilia Romagna, enzovoort), of van de
eigen teelten van het bedrijf in Bulgarije. Onze landen
leveren een deel van de vruchten die we gebruiken
om onze spreads te produceren (voornamelijk bessen
die in bergachtige gebieden wild groeien).
Rigoni di Asiago heeft totale controle over de volledige toeleveringsketen, van zaaien tot oogsten, tot het
eindproduct, om de kwaliteit en veiligheid voor de
consumenten te garanderen.
De jam bevat geen toegevoegde suikers, maar de
smaak is echt heerlijk. Hoe komt dat?
Fiordifrutta combineert een oud familierecept met een
innovatief productieproces. Het is een vruchtpreparaat
uitsluitend gemaakt met het beste biologische fruit,
zorgvuldig geselecteerd door de Rigoni-familie en
alleen met de hand geplukt als het perfect is gerijpt.
Fiordifrutta heeft geen toegevoegde suikers, het is
alleen gezoet met organisch appelsap en bevat geen
conserveermiddelen, aroma's of kunstmatige kleurstoffen. De vrucht is niet gekookt, maar voorzichtig bij
kamertemperatuur bereid, om op zijn best de voedingsstoffen (vitaminen, mineralen, enz.) en de smaak
van vers geplukt fruit te behouden. Vanwege de specifieke natuurlijke kenmerken van de verschillende vruchten, brengen we de recepten in evenwicht om een
authentieke smaak te behouden, zodat elke enkelvoudige variëteit zijn eigen karakteristieke smaak en heerlijke aroma heeft.
Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema, hoe
zijn jullie hier mee bezig?
Voor Rigoni di Asiago is biologische productie sinds
het begin een missie geweest. Het bedrijf streeft
ernaar de smaken van het verleden te behouden, de

natuur te respecteren en een sterke relatie te onderhouden met de lokale regio en tradities. Alle fruit en
grondstoffen komen uitsluitend uit de biologische
landbouw. Een zeer hoge standaard, gegarandeerd
door strenge controles en internationale certificeringen. Productverpakking is volledig recyclebaar, ontworpen om het totale herstel van elk onderdeel te garanderen. Organische productie en duurzame ontwikkeling zijn altijd de uitgangspunten van het bedrijf
geweest. Alle processen worden uitgevoerd zonder
het gebruik van chemische stoffen om ervoor te zorgen dat ons voedsel vrij is van chemische vervuiling en
geschikt is voor onze veeleisende klanten. Ons doel is
om de impact van de productie op het milieu te verminderen, in termen van verbruik van fossiele brandstof, uitstoot van broeikasgassen en intensief gebruik
van zowel land als water. De gehele productiecyclus
werkt met een laag stroomverbruik, gerecycled water
en een fotovoltaïsch paneel met zonne-energie. Een
belofte om producten aan te bieden die zowel qua
voedingswaarde in balans zijn als respect hebben voor
het milieu, om een betere planeet te garanderen voor
toekomstige generaties en onszelf. Een sterke toewijding bevestigd met de prestigieuze duurzaamheidsprijs, toegekend aan Andrea Rigoni (CEO Rigoni di
Asiago) tijdens de 22e editie van de Ernst & Young
Entrepreneur of the Year-prijsuitreiking afgelopen
november. "Om producten en productiemethoden te
innoveren zonder concessies te doen aan kwaliteit,
ethiek of bedrijfsidentiteit; altijd een gezonde en evenwichtige levensstijl waarderen; en Rigoni di Asiago vestigen als marktleider in zijn categorie ".
Waar zijn de producten verkrijgbaar in Nederland?
De Rigoni di Asiago-producten zijn verkrijgbaar in alle
biologische en 'Gezond & Wel’ winkels in Nederland.

Met de nieuwe Quooker CUBE haal je nu ook koel bruisend en ge昀lterd water uit de Quooker-kraan.
In een handomdraai geniet je van een glas tintelend fris water of maak je de lekkerste limonades
en cocktails. De CUBE komt onderin het keukenkastje naast het Quooker-reservoir te staan.
Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, koud, bruisend en ge昀lterd water.
Kijk op quooker.nl voor meer informatie.

Helpen kunstmatige zoetjes tegen overtollige kilo’s?
Deel 17 uit de serie “Eerst voeding dan medicijnen” - door orthomoleculair apotheker dr. Gert Schuitemaker

‘Oeh, geen suiker in de koffie. Heb je zoetjes?’ Regelmatig krijgen we mensen op bezoek die het schepje suiker hebben ingewisseld voor een zoetje in de koffie. In de veronderstelling dat ze
iets goed doen voor hun gezondheid. Maar is dat wel zo?
Sinds een paar jaar zijn we in staat om met behulp van
krachtige computers te zien hoe onze darmflora, de
bacteriën in onze darm, reageert op wat we eten. Dit
is een hele klus wanneer we ons bedenken dat de
mens een slordige 100.000 miljard bacteriën met zich
mee draagt, ongeveer een tienvoud van zijn eigen
lichaamscellen. De darmflora bevat in totaal 360 maal
zoveel genen als het menselijk lichaam zelf! Er zijn
ongeveer 10.000 verschillende soorten.
Israëlische onderzoekers hebben bestudeerd hoe het
zit met de kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam
(E951) , cyclamaat (E952) en sacharine (E954). Die
worden niet alleen gebruikt in de koffie en de thee,
maar ook in light- en zero-frisdranken.
Suikervervangers zitten ook in alle mogelijke producten die we vinden in de schappen van de supermarkt.
Louter met het doel om te voorkomen dat de kilo’s er
bij ons aan komen. Maar nu blijkt dat zoetjes een
ongunstig effect hebben op de balans tussen de verschillende bacteriën in de darm. Deze onderzoekers
van het Weizmann Instituut in Tel Aviv maken aannemelijk dat zoetstoffen eerder hebben bijgedragen aan
de epidemie van overgewicht, dan dat zij deze hebben bestreden.
Zoetstoffen worden aanbevolen, omdat ons lichaam
door regelmatig overmatig suikergebruik de suikerspiegel niet in balans kan houden. Dit heet glucose

(suiker)-intolerantie waardoor de kilo’s eraan komen
en het risico van ouderdomsdiabetes, en daarmee van
hart- en vaatziekten, wordt verhoogd.
De Israëliërs besloten om hiernaar onderzoek te doen
door groepen muizen voer te geven met verschillende
zoetjes en deze te vergelijken met zogenaamde controlegroepen die geen zoetjes in hun voer kregen. Na
elf weken werden de suikerspiegels in het bloed tussen de groepen vergeleken en toen bleek dat muizen
met de zoetjes in ongunstige zin afweken. De ‘zoetjesmuizen’ waren meer glucose-intolerant in vergelijking
met de controle-muizen.
Zoetstof sacharine liet het sterkste effect zien. Daarom
werd besloten om deze zoetstof verder te bestuderen.
Met gebruikmaking van antibiotica werd de darm steriel gemaakt. Na vier weken bleek dat met antibiotica
plus een dieet, al dan niet aangevuld met sacharine,
de glucose-tolerantie op hetzelfde niveau uitkwam.
Met andere woorden: de ongunstige werking van
sacharine op de suikerspiegel werd veroorzaakt door
een negatief effect op de darmflora. De ‘sacharinemuizen’ bleken bepaalde ongunstige types bacteriën
in overvloed te hebben.
Gesterkt door deze kennis bestudeerden de onderzoekers vervolgens personen die regelmatig kunstma-

Tekst:
Gert Schuitemaker,
orthomoleculair apotheker

tige zoetstoffen consumeerden en deze te vergelijken
met personen die dat niet deden. De laatsten bleken
aanmerkelijk betere suikerspiegels te hebben en minder buikvetzucht.
De onderzoekers kwamen tot een boute conclusie:
‘Kunstmatige zoetstoffen zijn in onze voeding op
grote schaal geïntroduceerd met de bedoeling om de
calorie-inname te verlagen en om de bloedsuikerspiegel te normaliseren zonder de ‘zoete tand’ van de
mens aan te tasten. Onze bevindingen doen vermoeden dat non-calorische kunstmatige zoetstoffen recht-

streeks hebben bijgedragen aan het vergroten van de
epidemie, terwijl ze juist bedoeld waren om deze
bestrijden.’
Gratis nieuwsbrief van Fit met Voeding?
www.fitmetvoeding.nl

Minder of juist meer
Column

Demeter kernwaarden
De kernwaarden van Demeter komen tot uiting in onder andere de volgende
normen:
Levende bodem:

• Bemesting gericht op evenwicht (max. 112 kg N/ha)
• Verbod op stomen van de grond
• Geen gangbare drijfmest
• Ruime vruchtwisseling en toepassing van groenbemesting

Cartoon’: Anabella Meijer uit boek Eerste hulp bij klimaatverandering’

In duurzaamheidsdiscussies gaat het vaak over
minder, we mogen straks niets meer: roken, vliegen, barbecueën, drinken, winkelen... al onze
‘pleziertjes’ worden ons ontnomen. Allemaal
slecht voor onze gezondheid of voor de planeet.
En inderdaad op een aantal vlakken zullen we flink gas
terug moeten nemen, letterlijk, minder transport, minder
spullen, ja, ook wellicht minder nageslacht, minderen. Op
de klimaatmars in Amsterdam liep een vrouw met een kartonnen bordje met de tekst ‘Soberder leven, we kunnen
het’. Dat we de dreigende klimaatontwrichting en het verlies van biodiversiteit niet met ons huidige economische
groeimodel kunnen beheersen, is inmiddels wel zeker. Er
komen steeds meer verhalen en rapporten uit die dit
bevestigen. In het recente IPBES rapport over verlies aan
biodiversiteit (20% soortenverlies planten en dieren sinds
1900) geeft de VN commissie aan ‘dat er geen alternatief
meer is dan te zorgen voor een ander houdbaar economisch model’, ofwel een model dat uitgaat van de ecologische ruimte die er te verdelen is in de wereld. Inzetten
op agro-ecologie voor onze voedselproductie en afscheid
nemen van de industriële landbouw werd daarbij uitdrukkelijk genoemd.
En dan kom ik hierbij toch nog bij een hoopvolle boodschap dat het echt niet alleen over minder gaat, maar in
veel opzichten over meer. Want bijvoorbeeld biodynami-

sche landbouw zorgt voor meer biodiversiteit, voor meer
dierenwelzijn, voor meer onbespoten voedsel, voor meer
werkgelegenheid, voor meer arbeidsvreugde, voor meer
leefbaarheid en last but not least van een samenleving
met meer geestelijke rijkdom vanuit liefde voor de natuur
waar we onlosmakelijk onderdeel van uitmaken. En o ja,
toch ook nog voor minder... minder gif op onze bodems,
in ons water, in ons lichaam... dus ook minder ziekten, nou
ja...
www.stichtingdemeter.nl

Integriteit van dieren: •
•
•
•

Verbod op onthoornen en knippen van snavels en staarten
2 hanen per 100 hennen
Verbod op extreme vleesrassen
Verbod op reproductie via embryo transplantatie

Dierenwelzijn:

• Verplichte weidegang
• Max. 5 leghennen per m2 leefoppervlakte
• Strooien van hele granen voor kippen

Levenskracht:

•
•
•
•
•
•

Toepassing van preparaten
Minimaal 10% biodiversiteit
100% biologisch voer en gebruik van biologisch stro
Bedrijfseigen voer en melk
Bedrijfseigen mest of via samenwerking met partnerbedrijf
GGO-vrij (ook vrij van protoplastfusie, een GGO-verwante
veredelingstechniek die binnen de biologische normen wel|
is toegestaan)

Een volledig overzicht van normen en richtlijnen staat in het Handboek Demeter
Voorwaarden en is te downloaden via www.stichtingdemeter.nl

Bert van Ruitenbeek, directeur van
Stichting Demeter, het kwaliteitskeurmerk voor
biodynamische landbouw en voeding

Nu verkrijgbaar

NIEUW BASIS SENSITIV
Onmisbaar tijdens je dagelijkse
huidverzorgingsroutine

COMPLEX
Het Green Hydro Complex is een vocht inbrengende
formule dat lavera heeft ontwikkeld op basis van
actieve ingrediënten waaronder biologische aloë
vera. Dit zorgt voor intense hydratatie en beschermt
de huid tegen uitdroging.

Verkrijgbaar bij
100% natuurlijk gecertificeerde
persoonlijke verzorging

lavera. natuurlijk. mooi. effectief.
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Geen stress, geen drukte – wel schone lucht en veel te doen

Duurzaam vakantie vieren in het Zwarte Woud

Ben je echt, echt toe aan vakantie? Vergeet dan de drukke
vliegvelden en volgeplande verre rondreizen, maar kies voor
een duurzame vakantie in het noordelijke Zwarte Woud. Je

Ook groen vakantie vieren
in het Zwarte Woud?
Overnachten
- Slapen aan het strand? Ja heus! Verblijf in
één van de geschakelde vakantiehuizen

vindt er spectaculaire wandelroutes (met of zonder alpaca),

ingericht naar de elementen water, aarde,

vele kuuroorden, verrassende overnachtingsplekken en echt

hout, lucht en vuur, met een eigen strand-

slow food. En ben je toe aan nieuwe inzichten? Beklim het 45

www.schwarzwaldstrand.de

meter hoge Baumwipfelpfad en zet je blik op oneindig terwijl

Gratis OV
- Bij veel overnachtingsplekken krijg je bij
aankomst de KONUS-gastenkaart waarmee
je gratis kunt reizen met alle bussen en treinen in het hele Zwarte Woud en korting
krijgt op thermen en musea.

je/beekje voor de deur,
- Onderdompelen in Duitse Gemütlichkeit?

Meer vakantietips vind je op
www.mijn-zwartewoud.nl

Kies voor Kleinenzhof. Met camping, hotel
en appartementen. De gastvrije eigenaar

je over de boomtoppen staart.

heeft een warm hart voor duurzaamheid.
Scheur rond op de e-bikes en geniet van
Schwarzwalderkirschtorte gebakken door

Tekst Sonja van den Heuvel Fotografie Henry Petersen

Mutti, www.kleinenzhof.de

Eten
- Echt slowfood uit de streek eet je in
Landgasthof Löwen,
www.hotel-loewen-schoenbronn.de

In Japan is het de normaalste zaak van de wereld dat
je arts je shinrin-yoku voorschrijft. Vrij vertaald: een bad
nemen in het bos. De Japanners gebruiken bosbaden
als therapie. Het laat je bloeddruk dalen en stresshormonen uit je lijf verdwijnen.
Avontuurlijke wandelroutes
In het noordelijk deel van het Zwarte Woud is bosba-

Doen
- Baumwipfelpfad. De opbrengsten van de
boomtoren worden o.a. gebruikt voor duurzame projecten en educatie over de natuur.
- Siebentäler Thermal bad in Bad Herrenalb:
het helende water borrelt op uit een
natuurlijke bron,
www.siebentaelertherme.de
- Amusementspark Rotfelden: geen lawaaierige attracties, maar genieten van echt
samen leuke dingen doen als gezin: speel
voetbalgolf, bekijk en verzorg de dieren en
bouw een strokasteel.
- Ga op stap met een alpaca. De familie
Kusterer vertelt je vol liefde alles over deze
bijzondere dieren, www.bypaka.de

den een koud kunstje. Al is het moeilijk kiezen tussen
de tientallen goed bewegwijzerde wandelroutes. Ga je
voor de wilde katten-wandeling, de bosbessenroute of
de route voor filosofen? Wij kozen voor de eerste. Dat
zelfs onze kinderen van zeven en negen de zeven kilometer lange wandeling zonder mokken liepen, zegt
wel iets. Geen pad is recht, stromende beekjes zijn
nooit ver weg en klimmen en klauteren horen erbij.
Elke stap voelde als een avontuur.
Boomtoppenwandeling
‘Geef die boom eens een duw!’, roept onze gids op
het Baumwipfelpfad, zo’n vijftien meter boven de
grond. En ja hoor, de tientallen meters hoge spar naast
het pad komt in beweging. Even later zwiept de boom
meters heen en weer. Ongelofelijk dat je zo’n woudreus door te duwen met je blote handen in beweging
kunt zetten! Dat je met zoiets kleins, zoiets groots in
beweging kunt zetten ... In mijn hoofd borrelen filosofische gedachten op. Is dat het effect van het bosbaden? Dat je weer ruimte in je hoofd krijgt voor nieuwe
gedachten?
Met een rotvaart
Even later valt onze mond opnieuw open als we
bovenop de 45 meter hoge boomtoren staan. Het
groene (Zwarte) woud strekt zich voor ons uit. Adem
in, adem uit. We nemen even de tijd om de weidsheid
in ons op te nemen. En eerlijk is eerlijk, ook om moed
te verzamelen. Want om naar beneden te gaan, kiezen

we niet voor het pad, maar voor de glijbaan. Een ijzeren buis die als een spiraal in het hart van de toren
naar beneden kronkelt. ‘Whaaaaaaaah!’. Met een rotvaart roetsjen we één voor één naar beneden. Doen
we toch nog wat stresshormonen op in het Zwarte
Woud!

- Restaurant La Vie in Bad Herrenalb,
biologisch restaurant met een creatieve
keuken, best prijzig, maar wel met prachtig
panoramisch uitzicht.
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Voor meer informatie over de wijnen:
www.debeterewijn.nl

voor meer informatie over de bij:
www.ilovebeeing.nl

Geen 18, geen alcohol

Verkrijgbaar bij:

Woordzoeker
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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0% palmolie - 100% plezier!
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Win de drie varianten van Nocciolata, de
biologische chocopasta van Rigoni di Asiago
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Welk
woord vind je niet
terug in de puzzel?
VOEDINGSSTOFFEN
VITAMINE
VEGAN
FAIRTRADE
TANDPASTA
MAALTIJD
E-mail*
dit naar: woordzoeker@debeterewereld.nl
en maak
kans op deze prijs > >
> > > > > > > > > ENERGIEBRON
>>>>>
BIOLOGISCH
VAKANTIE
E-mail* dit naar: woordzoeker@debeterewereld.nl
en maak kans op deze pr椀s > > > > > > > > > > > > > > > >

Nocciolata is een overheerlijke romige chocohazelnotenpasta moeilijk te weerstaan, bereid
volgens traditioneel Italiaans recept en het resultaat van jaren uitgebreid onderzoek.
Nocciolata wordt bereid met de allerbeste biologische ingrediënten, zorgvuldig geselecteerd door de
Rigoni-familie. Zonder palmolie, Nocciolata is ook
glutenvrij, zonder kleurstoffen, conserveringsmiddelen of kunstmatige smaakstoffen. Een volledig
natuurlijke lekkernij!
Naast onze choco-hazelnotenpasta bestaan er nog
twee overheerlijke varianten:
n Zonder melk – vegan versie met intense chocoladesmaak, geschikt voor mensen met lactose-intolerantie

n

Bianca – weergaloze pralinésmaak met meer
hazelnoten en minder suiker.

Al onze Nocciolata varianten zijn heerlijk voor op
toast en brood maar ook smaakmaker voor gebak en
een feestje voor op de pannenkoek. Kortom, ideaal
voor zowel volwassenen als kinderen met de allerbeste ingrediënten!
Maak kans op een set met de 3 smaken Nocciolata,
en probeer die heerlijke Noccio-lata Cookies zelf uit!
Mail de oplossing van de puzzel naar
woordzoeker@debeterewereld.nl

Nocciolata Cookies
Ingredienten
n 1 pot Nocciolata (klassiek, zuivelvrij of Bianca)
n 1 ei
n 150 g bloem
Bereiding:
1) Meng je favoriete Nocciolata (ongeveer 180 g)
met het ei en de bloem
2) Maak van het mengsel kleine balletjes
3) Maak het midden van elke bal plat om ruimte vrij
te maken voor het vullen
4) Bak 10 minuten op 170 ° C
5) Vul elke cookie met uw favoriete Nocciolata
6) Laat ze afkoelen en geniet ervan!

* Mail & Win-acties
Bij het meedoen aan de in deze krant geplaatste winacties, wordt
uw e-mailadres toegevoegd aan ons bestand met abonnees die
onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen.
Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van nieuwe win-acties, als ook
van nieuwe producten en diensten die passen bij jouw bewuste,
verantwoorde lifestyle.
Nadrukkelijk stellen wij dat je gegevens nooit worden verkocht
noch geruild noch weggeven aan derden.
Natuurlijk kan je je via de nieuwsbrief altijd weer afmelden.
Over uitslag van winacties gaan wij niet in correspondentie.
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De uiterste datum voor het inzenden is  FEBRUARI 201

Verkrijgbaar bij:
De Betere Wereld is op steeds
meer plaatsen landelijk en gratis,
verkrijgbaar, onder andere bij de
昀lialen van hiernaast afgebeelde
ketens, bedrijven en organisaties.
Kijk voor volledig overzicht op:
www.debeterewereld.nl/debetere-wereld-krant/
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