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Superfoods
Food of the future!

 
 

TOT MAXIMAAL

 €42.- 
KENNISMAKINGS
KORTING!
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Smeer kokosolie 

ook eens als vervanging

 van boter op je brood!

Kokosolie: de gezondste olie op aarde!
Bakken, braden, frituren of smeren
Deze 100% biologische Kokosolie Extra Virgin is ongeraffi  neerd en koud-
geperst. Dit betekent, dat het zonder gebruik van chemicaliën en bij lage 
temperaturen is geperst, waardoor de voedingswaarden zoveel mogelijk 
behouden blijven. Kokosolie Extra Virgin bestaat voor meer dan 50% uit 
Laurinezuur en bevat minder calorieën dan andere vetten. Over-
heerlijk van smaak en geschikt voor bakken, braden en frituren
of te mengen met andere oliën (zoals olijfolie).
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K O R T I N G S C O U P O NK O R T I N G S C O U P O N

Lucovitaal® Super Raw Food Kokosolie

500 ml   €695   €595

Kokosolie: 
De gezondste olie op aarde!€100

korting!



Kokoskoekjes
INGREDIËNTEN:
- 200 gram speltmeel
- 3 eetlepels Kokosbloesemsuiker
- 100 gram kokosolie
- 2 eetlepels kokosrasp
- extra kokosrasp voor de buitenkant

BEREIDING: 
Smelt de kokosolie in een pannetje op laag 
vuur. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Meng het meel met het kokosrasp en de 
suiker. Meng dit eerst goed door elkaar en 
voeg dan de gesmolten kokosolie toe. Kneed 
dit tot deeg. Voeg eventueel wat extra water 
toe als het deeg te droog blijft. Maak van 
het deeg kleine ronde bolletjes, rol deze 
aan de buitenkant door de kokosrasp en 
leg de bolletjes op een bakplaat. Druk deze 
plat met je handen tot een koekje. Zet de 
bakplaat zo’n 20 minuutjes in de oven. Let 
op, zet desnoods de oven iets lager zodat de 
koekjes niet te hard en te donker worden. 

Dé suikervervangers 
voor de zoetekauw!

KokoskoekjesKokoskoekjes

INGREDIËNTEN:
- 150 gram gebroken rijst

- 1 liter kokosmelk
- 60 gram palmsuiker

BEREIDING: 
Wrijf de rijst grof en rooster deze dan in 

een wok lichtbruin (zonder olie). Dan de 

palmsuiker en de kokosmelk toevoegen. 

Roer tot een gladde pap gevormd is.

Zoete 
  Rijstepap
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. Lucovitaal® Super Raw Food Kokosbloesemsuiker 

 450 gram+50 gram gratis!   €895   €7  95

Kokosbloesemsuiker: 100% biologisch 
zoetmiddel met lage glycemische index€100

korting!

K O R T I N G S C O U P O NK O R T I N G S C O U P O N

Lucovitaal® Super Raw Food Palmsuiker 

 450 gram+50 gram gratis!   €695   €5 95

Arenga Palmsuiker:  Natuurlijk zoetmiddel
met lage glycemische index€100

korting!

Arenga Palmsuiker 
Palmsuiker is een natuurlijk, vrij ongeraffi  neerd zoetmiddel met een lage 
glycemische index. De smaak is vergelijkbaar met gewone suiker of bruine bas-
terdsuiker en het heeft ook dezelfde structuur, waardoor het een heel handig 
product is om mee te bakken! 

Lucovitaal Super Raw Food Arenga Palmsuiker is afkomstig uit Indonesië en wordt 
gewonnen uit het zoete sap van de arengapalm (Arenga pinnata). Door de palm-
vloeistof op een speciale manier in te dampen, blijven de voedingswaarden zoveel 
mogelijk behouden. Bovendien is deze methode beter voor het milieu dan wanneer 
het wordt ingekookt.

Kokosbloesemsuiker
In de � aise en Javaanse keuken is Palmsuiker een veel gebruikt ingrediënt, net als 
Kokosbloesemsuiker. Het wordt er gebruikt in zowel zoete als hartige gerechten. 
Palmsuiker en Kokosbloesemsuiker worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het 
verschillende suikers. Kokosbloesemsuiker wordt namelijk gemaakt van de nectar 
van de bloesem van een ander soort palmboom: de Kokospalm (Cocos nucifera).  
Ook deze heeft een lage glycemische index en heeft dezelfde structuur als gewone 
suiker, waardoor deze geschikt is om mee te bakken. Lucovitaal Super Raw Food 
Kokosbloesemsuiker is 100% biologisch.

Zowel Arenga Palmsuiker als Kokosbloesemsuiker kunnen gebruikt 
worden ter vervanging van gewone tafelsuiker, in precies dezelf-
de verhoudingen. Je kunt dus één of meer schepjes door koffi  e, 
thee of andere dranken roeren en het daarnaast gebruiken om 
yoghurt, smoothies, tussendoortjes, ijs en andere ontbijt- en 
nagerechten mee op smaak te brengen. 



Intensieve therapie
voor droge tot extreem
droge handen!
• Bevat een extreem hoog concentraat 
 Hennepolie
• Voor onrustige, schilferige en droge handen
• Biedt rust bij een rode en gevoelige huid
• Hypoallergeen, ideaal voor dagelijks gebruik

Hennep zaden zijn gepelde zaden van de hennepplant (Cannabis sativa). Deze 
plantaardige en zeer eiwitrijke zaden zijn erg voedzaam en gezond. Hennep zaad 
bevat grote hoeveelheden voedingsstoff en zoals essentiële vetzuren (Omega 3 en 
6 vetzuren), vezels en eiwitten: Hennep zaad is, na sojabonen, van alle plantaardige 
producten die bestaan het rijkst aan eiwitten, maar Hennep zaad is veel beter ver-
teerbaar dan soja.

Gepelde Hennep zaden hebben een vrij neutrale smaak. Er is geen vaste dosering 
voor het gebruik van Hennep zaad, het is een veelzijdig ingrediënt en kan dus ook 
op veel verschillende manieren gebruikt worden. Gebruik Hennep zaden rauw en 
meng deze in salades, soep, smoothie of ontbijtgerecht. Het is ook mogelijk de za-
den te koken of bakken, heerlijk als broodbeleg!

Een rijkdom aan eiwitten, 
vetzuren en vezels
Hennep zaden zijn gepelde zaden van de hennepplant (Cannabis sativa). Deze 
plantaardige en zeer eiwitrijke zaden zijn erg voedzaam en gezond. Hennep zaad 
bevat grote hoeveelheden voedingsstoff en zoals essentiële vetzuren (Omega 3 en 
6 vetzuren), vezels en eiwitten: Hennep zaad is, na sojabonen, van alle plantaardige 
producten die bestaan het rijkst aan eiwitten, maar Hennep zaad is veel beter ver-

Gepelde Hennep zaden hebben een vrij neutrale smaak. Er is geen vaste dosering 
voor het gebruik van Hennep zaad, het is een veelzijdig ingrediënt en kan dus ook 
op veel verschillende manieren gebruikt worden. Gebruik Hennep zaden rauw en 
meng deze in salades, soep, smoothie of ontbijtgerecht. Het is ook mogelijk de za-

Een rijkdom aan eiwitten, Een rijkdom aan eiwitten, 

INGREDIËNTEN:
-  3 tomaten
-  3 theelepels gedroogde basilicum of 
 een paar blaadjes basilicum
-  1,5 eetlepel Hennep zaden
-  2 eetlepels Havermout
-  1 eetlepel Chia zaden
-  snufje kaneel
-  snufje peper

BEREIDING:
Snijd de tomaten in partjes en haal 
de binnenkant met pitjes eruit. Doe 
de tomaten in  het  mixbakje of (als 
je geen mixbakje onder je staafmixer 
hebt) in een kom. Voeg de overige 
ingrediënten toe (basilicum, hennep 
zaad, havermout, chia zaad, kaneel en 
peper). Mix het geheel goed door elkaar 
en laat het 10 minuten in de koelkast 
staan zodat het even lekker indikt. 
Smeer het mengsel nu over toast, brood 
of cracker en smullen maar!

Tomatenspread 
      met rauwe 
hennep zaden
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. Sur Plus® Hennep Handprotect

30 ml   €695   €3 95

Intensieve therapie voor droge 
tot extreem droge handen!

€300
korting!

WINSTPAKKER
K O R T I N G S C O U P O N

Lucovitaal® Super Raw Food Hennep zaden

300 gram   €795   €6 95

Biologische Hennep zaden:
Een rijkdom aan eiwitten, vetzuren en vezels€100

korting!

K O R T I N G S C O U P O N

Intensieve therapie

• Voor onrustige, schilferige en droge handen

• Hypoallergeen, ideaal voor dagelijks gebruik

WINST PAKKER!

Gebruik Hennep 

zaden eens als vervanger 

voor kaas bij spaghetti, 

pizza of brood



Bijenpollen zijn gemaakt van stuifmeelkorrels. Bijen verzamelen dit stuifmeel en voegen er 
nectar aan toe, waardoor bijenpollen ontstaan. De pollen vormen een uniek mengsel van 
essentiële stoff en, het is dus heel goed als aanvulling op een gezonde voeding. Lucovitaal 
Super Raw Food bijenpollen zijn 100% biologisch en afkomstig uit Spanje. Spaanse 
bijenpollen staan bekend om de uitzonderlijk hoge kwaliteit, ze worden be-
schouwd als de meest zuivere pollen die beschikbaar zijn. 

Maca is een knolgewas met een bijzondere voedingswaarde. 
Deze Peruaanse Maca is van hoge kwaliteit. Na de oogst worden 
de wortels gedroogd en vermalen tot poeder, dit in een 100% 
biologisch proces waarbij de voedingsstoff en behouden blijven. 
De poeder heeft een lekkere en zoete smaak, ideaal om te ver-
mengen met een shake, smoothie, muesli, yoghurt, vruchten-
drank, melk of gewoon met water.

De meest tijdloze 
supervoeding die 
moeder natuur biedt!

Het Peruaanse ingrediënt  voor  
meer levenskracht!

Bijenpollen zijn gemaakt van stuifmeelkorrels. Bijen verzamelen dit stuifmeel en voegen er 
nectar aan toe, waardoor bijenpollen ontstaan. De pollen vormen een uniek mengsel van 
essentiële stoff en, het is dus heel goed als aanvulling op een gezonde voeding. Lucovitaal 
Super Raw Food bijenpollen zijn 100% biologisch en afkomstig uit Spanje. Spaanse 
bijenpollen staan bekend om de uitzonderlijk hoge kwaliteit, ze worden be-
schouwd als de meest zuivere pollen die beschikbaar zijn. 

Bijenpollen zijn gemaakt van stuifmeelkorrels. Bijen verzamelen dit stuifmeel en voegen er 
nectar aan toe, waardoor bijenpollen ontstaan. De pollen vormen een uniek mengsel van 
essentiële stoff en, het is dus heel goed als aanvulling op een gezonde voeding. Lucovitaal 

INGREDIËNTEN:
-  1 eetlepel bijenpollen
-   1 eetlepel vloeibare koudgeslingerde 

 honing (of cocosnectar)

-  1 eetlepel kokosolie
- 2 eetlepels olijfolie
-  1 eetlepel appelciderazijn

-  ½ citroen
-  1 theelepel mosterd
-    1 eetlepel verse kruiden (bv. dille, 

koriander of peterselie)

-  ¼ theelepel Himalayazout

BEREIDING:
Neem een glazen potje en een bijpassende 

deksel. Giet de olijfolie, kokosolie en de 

appelciderazijn samen met het sap van de 

citroen, de mosterd, bijenpollen, zout en verse 

kruiden in het potje. Doe dan de deksel op 

het potje en schud het mengsel een minuutje 

door elkaar. Laat daarna de dressing korte tijd 

staan voordat je het uitschenkt over je salade, 

zodat de bijenpollen oplossen en zo nog beter 

opneembaar worden voor het lichaam. Je kunt 

de dressing ongeveer een week in het potje 

in de koelkast bewaren. Uiteraard is het ook 

mogelijk extra bijenpollen over de salade te 

strooien.

Saladedressing 

 van bijenpollen

Lucovitaal® Super Raw Food Maca poeder

300 gram   €1695   €15 95

Maca Poeder: Het Peruaanse 
ingrediënt voor  meer levenskracht!€100

korting!

K O R T I N G S C O U P O N

Lucovitaal® Super Raw Food Bijenpollen 

300 gram+50 gram gratis! €1295   €11 95

Bijenpollen: De meest tijdloze supervoeding 
die moeder natuur biedt!€100

korting!

K O R T I N G S C O U P O N

Maca en rauwe cacao 

vormen een gouden combinatie. 

Vaak worden deze gecombineerd 

met banaan en kokos(olie) voor 

een super lekkere smoothie!
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Bijenpollen ook wel de “fontein van 

de jeugd” worden genoemd. Ze worden

 al sinds jaar en dag in Egypte en 

China gebruikt ter ondersteuning

van het lichaam.



Wanneer cacao bonen vermalen worden, ontstaat cacao poeder. De mogelijkheden met 
cacao poeder zijn eindeloos, ongezoet cacao poeder kan als smaakmaker in vele gerech-
ten (ook hartige) gebruikt worden. In hartige gerechten kan cacao net als kaneel of ker-
riepoeder gebruikt worden om smaak te geven aan dikke sauzen, stoofpotten of vlees. 
Cacao poeder kan door meel of beslag gemengd worden voor het maken van een cake, 
taart of koek. Tevens kan van cacao poeder warme chocoladedrank gemaakt worden. 
Cacao poeder lost echter niet op in koude melk. Het is dan belangrijk eerst een papje 
van de poeder te maken met een scheutje melk of water. Het papje kan roerend worden 
toegevoegd aan warme melk. Cacao poeders worden ook gebruikt in siropen, coatings, 
sauzen, crèmes, pasta’s (tomatensaus) en typisch Amerikaanse producten zoals brow-
nies (bruine cake met sterke cacaosmaak), frosting (toplaag voor cake en gebak) en hot 
fudges (warme chocoladesiroop).

Lucovitaal Super Raw Food cacao poeder en bonen worden gemaakt van ongebrande, 
biologische cacaobonen en zijn afkomstig uit Peru. Door cacaobonen niet te branden, 
blijven de van nature aanwezige voedingsstoff en zoveel mogelijk behouden. Zowel de 
cacao poeder en de bonen met de intense en volle smaak mogen niet in je keuken-
kastje ontbreken!

Zonder schuldgevoel van chocolade genieten
Rauwe cacao: de gezonde smaakmaker!
Wanneer cacao bonen vermalen worden, ontstaat cacao poeder. De mogelijkheden met 
cacao poeder zijn eindeloos, ongezoet cacao poeder kan als smaakmaker in vele gerech-
ten (ook hartige) gebruikt worden. In hartige gerechten kan cacao net als kaneel of ker-
riepoeder gebruikt worden om smaak te geven aan dikke sauzen, stoofpotten of vlees. 
Cacao poeder kan door meel of beslag gemengd worden voor het maken van een cake, 
taart of koek. Tevens kan van cacao poeder warme chocoladedrank gemaakt worden. 
Cacao poeder lost echter niet op in koude melk. Het is dan belangrijk eerst een papje 
van de poeder te maken met een scheutje melk of water. Het papje kan roerend worden 
toegevoegd aan warme melk. Cacao poeders worden ook gebruikt in siropen, coatings, 
sauzen, crèmes, pasta’s (tomatensaus) en typisch Amerikaanse producten zoals brow-
nies (bruine cake met sterke cacaosmaak), frosting (toplaag voor cake en gebak) en hot 

Lucovitaal Super Raw Food cacao poeder en bonen worden gemaakt van ongebrande, 
biologische cacaobonen en zijn afkomstig uit Peru. Door cacaobonen niet te branden, 
blijven de van nature aanwezige voedingsstoff en zoveel mogelijk behouden. Zowel de 
cacao poeder en de bonen met de intense en volle smaak mogen niet in je keuken-

Rauwe cacao: de gezonde smaakmaker!
Wanneer cacao bonen vermalen worden, ontstaat cacao poeder. De mogelijkheden met 

INGREDIËNTEN:
- 50 gram kokosolie
- 2 eetlepels cacaopoeder 
- 100 gram gehakte dadels
- 1 hand noten (gemengde, 
 amandels, hazelnoot, enzovoorts)

BEREIDING: 
Snijd de dadels en de noten fijn, smelt 
ondertussen de kokosolie (magnetron 
is het makkelijkste, maar niet op te 
hoge stand want dan verlies je de goede 
eigenschappen van de olie) en meng alle 
overige ingrediënten door de olie. Spreid het 
mengsel in bijvoorbeeld een zelfgemaakte 
chocoladereepmal, leg dit voor 20 minuten 
in de vriezer en je bent klaar. 

Chocoladereep 
    van rauwe 
Cacao poeder

Maca Poeder: Het Peruaanse 
ingrediënt voor  meer levenskracht!

Lucovitaal® Super Raw Food Cacao poeder

100 gram   €495   € 3 95

Cacao poeder: De gezonde 
smaakmaker in poedervorm!€100

korting!

K O R T I N G S C O U P O N

Lucovitaal® Super Raw Food Cacao bonen

450 gram   €1495   €12 95

Cacao bonen: Biologische, 
ongebrande bonen€200

korting!

K O R T I N G S C O U P O N

Bron van 

vitamines, mineralen 

en gelukzaligheid
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INGREDIËNTEN:
- 1 appel
- ruime hoeveelheid snijbietblad
- 2 theelepels tarwegras poeder

BEREIDING: 
Heb je een juicer, gebruik deze 
dan op de slow-stand. Heb je geen 
juicer gebruik dan een blender, 
gebruik eventueel dan biologische 
appelsap om er echt een drinksap 
van te maken. Was de appel en 
de snijbietbladeren zorgvuldig. 
Verwerk de appel en het blad in 
de blender en voeg daarna de 2 
eetlepels tarwegraspoeder toe. 
Goed mixen en klaar!

Tarwegras
Sap

Laten we eerlijk zijn, als je aan gras eten denkt, dan denk je aan koeien, schapen en geiten. Als 
je daar even bij stil staat, dan moet je wel concluderen dat gras blijkbaar heel veel voedings-
stoff en bevat. Het drinken van tarwegras wint dan ook aan populariteit. Was het eerst alleen 
onderdeel van het dieet van mensen die rauw eten, nu nuttigen meer mensen een glaasje 
tussendoor als energie boost.

Tarwegras is één van de bekendste superfoods. Wanneer tarwe gezaaid wordt, ontstaat er eerst gras. Wanneer 
we dit tarwegras ongemoeid laten doorgroeien, zal uiteindelijk tarwe ontstaan. Tarwegras is heel jong tarwe, 
dat 10 dagen na het ontkiemen wordt geoogst. Na het oogsten wordt het jonge tarwegras gewassen, gevries-
droogd en bij een koude temperatuur langzaam vermalen tot poeder.

Al in 1940 werd Tarwegras in Amerika in poedervorm op de markt gebracht, waar het al snel razend populair 
werd. Wellicht heb je de fi lm “Batman” gezien? In deze fi lm neemt de hoofdrolspeler iedere 
dag, direct na het opstaan, een glas met tarwegras sap! Veel mensen zijn hierdoor ook 
tarwegras gaan toevoegen aan hun dagelijkse eetpatroon. Na het succes in Ame-
rika, volgde al snel Australië en Canada. Pas de laatste jaren wordt het ook in 
Europa steeds populairder. Veel BN’ers worden dan ook regelmatig gespot met 
een shot Tarwegras.

Chlorella is het allerkleinste plantje ter wereld en bevat het hoogste percentage chlorofyl (bladgroen) van alle 
planten die er zijn. Dit groene algje bevat naast chlorofyl meer nuttige voedingsstoff en, zoals vitamines, mine-
ralen, eiwitten en vezels. Het heeft weerstandverhogende en reinigende eigenschappen en geeft meer energie, 
zodat je fi t, vitaal en actief blijft. Net zoals Tarwegras, wint ook Chlorella steeds meer aan populariteit. Het is 
verkrijgbaar in de vorm van tabletten en poeder, beide 100% biologisch.   

Chlorella geeft
energie en is reinigend!

Lucovitaal® Super Raw Food Chlorella 
150 gram poeder of 280 tabletjes

€1695   €14 95

Chlorella geeft energie en is reinigend!

€200

korting!

K O R T I N G S C O U P O N

Lucovitaal® Super Raw Food Tarwegras Poeder

150 gram   €1495   €1295

Tarwegras verovert de wereld!

€200

korting!

K O R T I N G S C O U P O N
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Wanneer het ooit teveel 

gedoe is een smoothie te maken, 

voeg dan een theelepeltje 

Tarwegras poeder toe aan 

appelsap of water. 

Tarwegras 
verovert de wereld!

Tarwegras een levende bron is

 en ons lichaam voorziet van 

levende “zonne-energie”?



Goji is een Aziatische bes die van oorsprong in de Himalaya groeit. Lucovitaal Super Raw Food 
Goji biedt deze gedroogde bessen (Lycium barbarum) in hoge kwaliteit. Deze bes is heerlijk 
smeuïg en zacht, zoals een Goji bes hoort te smaken! Je kunt Goji bessen als snack eten of in 
allerlei recepten gebruiken (bv. smoothies, sappen en trail mix), net zoals andere gedroogde 
vruchten. Ook kun je van Goji bessen thee trekken of jam maken. Het dagelijks consumeren 
van een kleine handvol (5 tot 25 gram) Goji bessen is goed voor 
een positieve levenshouding. In China worden Goji bessen 
daarom ook wel “Happy Berries” genoemd.

De “Happy Berries”
Een heerlijke, gezonde snack!
Goji is een Aziatische bes die van oorsprong in de Himalaya groeit. Lucovitaal Super Raw Food 
Goji biedt deze gedroogde bessen (Lycium barbarum) in hoge kwaliteit. Deze bes is heerlijk 
smeuïg en zacht, zoals een Goji bes hoort te smaken! Je kunt Goji bessen als snack eten of in 
allerlei recepten gebruiken (bv. smoothies, sappen en trail mix), net zoals andere gedroogde 
vruchten. Ook kun je van Goji bessen thee trekken of jam maken. Het dagelijks consumeren 

INGREDIËNTEN:
-  ½ kopje sinaasappelsap
- 1 ½ eetlepel citroensap
- ¼ kopje Goji bessen
- 2 theelepels Chia zaden

BEREIDING:
Voeg alle ingrediënten met 
uitzondering van de Goji bessen 
in een kleine kom. Mix het geheel, 
waarna het mengsel samen met de 
Goji bessen in een blender gemengd 
worden tot één geheel (mixen totdat 
de Goji bessen fijn zijn). Laat het 
geheel nu een uur in de koelkast staan 
en laat het daarna terug komen naar 
kamertemperatuur. De jam blijft 
in een afgesloten potje ongeveer 2 
weken goed.

     Goji 
  Bessen jam

Speciaal voor de theeliefhebber is deze overheerlijke superfruits thee ontwikkeld op basis van Rooibos met Goji 
en Granaatappel. Niet alleen een heerlijk drankje in de winter maar ook lekker in de zomer als ijsthee. Door de 
rijke smaak van Rooibos kunnen theeliefhebbers hun hart ophalen. Een heerlijke fruitthee om dagelijks te drinken.

Verwen jezelf op ieder moment van de dag met

Een rijke mix van 3 unieke 
super raw fruits in je thee!

Chlorella geeft energie en is reinigend!

K O R T I N G S C O U P O N

Lucovitaal® Super Raw Fruits � ee
normaal per verpakking (20 zakjes) €499

Nu 3 verpakkingen voor slechts  €10 00

Rijke mix van 3 unieke super raw fruits in je thee!

€497

korting!

K O R T I N G S C O U P O N

Lucovitaal® Super Raw Food Goji bessen

250 gram   €795   €6 95

De “Happy Berries”
Een heerlijke, gezonde snack!€100

korting!

K O R T I N G S C O U P O N

Speciaal voor de theeliefhebber is deze overheerlijke superfruits thee ontwikkeld op basis van Rooibos met Goji 
en Granaatappel. Niet alleen een heerlijk drankje in de winter maar ook lekker in de zomer als ijsthee. Door de 
rijke smaak van Rooibos kunnen theeliefhebbers hun hart ophalen. Een heerlijke fruitthee om dagelijks te drinken.

Een rijke mix van 3 unieke Een rijke mix van 3 unieke 
super raw fruits in je thee!

en Granaatappel. Niet alleen een heerlijk drankje in de winter maar ook lekker in de zomer als ijsthee. Door de 
rijke smaak van Rooibos kunnen theeliefhebbers hun hart ophalen. Een heerlijke fruitthee om dagelijks te drinken.

Speciaal voor de theeliefhebber is deze overheerlijke superfruits thee ontwikkeld op basis van Rooibos met Goji 
en Granaatappel. Niet alleen een heerlijk drankje in de winter maar ook lekker in de zomer als ijsthee. Door de 
rijke smaak van Rooibos kunnen theeliefhebbers hun hart ophalen. Een heerlijke fruitthee om dagelijks te drinken.
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Voeg 
Goji bessen eens 

toe aan je stamppot, 

voor een heerlijke

 zoete smaak!

Deze thee door de combinatie van 

3 unieke ingrediënten van nature zoeter is, 

waardoor je geen suiker meer hoeft toe te 

voegen en de thee ook geen cafeïne bevat? 

Ervaar het zelf en geniet!

Tarwegras 
verovert de wereld!

€497
3PACK



Een heel simpel drankje dat populair 

is in Mexico, de regio waar Chia zaden 

oorspronkelijk vandaan komen. Het is een 

makkelijke manier om Chia zaden in je 

dagelijkse gewoonten op te nemen en te 

profiteren van al het goede dat het je lijf 

brengt!

INGREDIËNTEN:
- ½ liter water
- citroen
- 2 eetlepels Chia zaden

BEREIDING:
Neem een halve liter water en knijp of pers 

er een citroen in uit. Voeg twee eetlepels 

chia zaden toe en laat het geheel 10 tot 20 

minuten weken. Tussentijds goed roeren 

en klaar!

-  De hoeveelheid water, citroen en chia 
zaden kan je natuurlijk aanpassen aan 
jouw smaak en behoefte.

-  Het is aan te raden om te roeren met 
een vork om zo te voorkomen dat de 
Chia zaden gaan klonteren. Je kunt ook 
het drankje in een afsluitbare fles maken 
zodat je deze van tijd tot tijd flink kunt 
schudden.

-  Als je van zoet houdt kun je er Palmsuiker 
of Kokosbloesemsuiker aan toevoegen.

Chia Fresca Chia zaden komen van de Salvia hispanica, een plant die van oorsprong 
uit de centrale vallei van Mexico komt.  Chia zaden waren een belang-
rijk onderdeel van het dieet van de Azteken en de Maya cultuur. Het 
werd door de Azteken als waardevoller dan goud geacht en soldaten 
gebruikten het als overlevingsrantsoen.

Tegenwoordig winnen Chia zaden steeds meer aan populariteit als su-
perfood. Chia zaden zijn rijk aan Omega 3 vetzuren. Daarnaast bevat 
Chia zaad Omega 6 vetzuren, is het een bron van eiwitten en boordevol 
voedingsvezels. Lucovitaal Super Raw Food Chia biedt deze kleine, hele 
organische zaden in pure vorm. 

Je dagelijkse gewoontes bepalen voor een groot 
deel de kwaliteit van het leven. Denk eens na 
over wat jouw gewoontes zijn. Wanneer je ver-
andering in je levensstijl wilt aanbrengen, begin 
dan met verandering van je dagelijkse patronen. 
Maak van Chia zaden een onderdeel van je dagelijk-
se eetpatroon door dit toe te voegen aan je broodbeleg, bijvoorbeeld 
aan appelstroop of pindakaas. Roer de Chia zaden door de pot, zodat 
deze automatisch onderdeel uitmaken van je dagelijkse eetpatroon.

Dè trend op voedingsgebied:

Chia zaden: 
rijk aan 

Omega 3 
vetzuren

Heel Nederland 
aan de Chia!
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Lucovitaal® Super Raw Food Chia zaden

500 gram+50 gram gratis! €1295   €10 95

Dè trend op voedingsgebied: 
Heel Nederland aan de Chia!€200

korting!

K O R T I N G S C O U P O N

Chia zaden
als broodbeleg

Chia zaden: 

Omega 3 
vetzuren


