
ALPRO LANCEERT PLANTAARDIG IJSASSORTIMENT
Alpro, pionier van plantaardige voedingsproducten,
lanceert assortiment van plantaardig ijs in 3 heerlijke smaken.

Alpro breidt zijn gamma van plantaardige produc-
ten verder uit met de lancering van plantaardig 
ijs. Al meer dan 35 jaar, is het Alpro’s missie om 
lekkere producten aan te bieden die goed zijn 
voor mens én planeet. De overstap van frigo naar 
diepvriezer is een belangrijke stap voor de Eu-
ropese pionier van plantaardige voedingsproduc-
ten. Met de lancering van drie ijssmaken, speelt 
Alpro in op de groeiende vraag naar meer plant-
aardig lekkers. Alpro pakt uit met drie geliefde, 
eigentijdse smaken: kokosnoot, vanille en hazel-
noot-chocolade. Alpro ijs is gemaakt van de lek-
kerste ingrediënten uit de natuur en bevat 30% 
minder suikers dan de marktreferenties in ijs.

Meer info via www.alpro.com
Contacteer Alpro: Steve Gelders, Country Director, 
alpro.corporate@alpro.com

Met dit assortiment van ijsjes, wil Alpro tegemoet 
komen aan de groeiende vraag naar gezonde 
verwenproducten voor elke dag. Vandaag kopen 
reeds 6 op 10 Belgische gezinnen plantaardige 
voeding*. Alpro wil iedereen de keuze aanreiken 
om voor plantaardige producten te kiezen die 
behalve gezond bovenal ook lekker zijn. Het is 
Alpro's missie om een gevarieerd aanbod te cre-
eren voor iedereen, door een ruimer gamma van 
verrukkelijke plantaardige producten te ontwik-
kelen. Het ijs past in dat plaatje: Alpro ijs is ge-
maakt van de lekkerste ingrediënten uit de natuur 
en bevat 30% minder suikers dan de marktrefe-
renties in ijs.

Alpro streeft naar kwalitatieve plantaardige alter-
natieven en kiest daarom resoluut voor de beste 
ingrediënten. Zo gebruikt Alpro bijvoorbeeld uit-
sluitend duurzame, GMO-vrije soja, geteeld vol-
gens de Basel Criteria, met respect voor milieu, 
mens en duurzaam gebruik van grondstoffen en 
landbouwproducten. Alpro mikt tegelijk op duur-
zame innovatie en wil de consument geregeld 
verrassen met nieuwe producten. Dat doet de 
Europese pionier in plantaardige voeding nu met 
een gevat assortiment van drie populaire ijssma-
ken: vanille, kokosnoot en hazelnoot-chocolade.

*Bron: GFK MAT Q2, 2017, household penetration

'De verkoop van plantaardige producten neemt 
in sneltempo toe, mede door het stijgende aantal 
consumenten dat op zoek is naar lekkere alter-
natieven die ook gezond zijn. Deze consument 
wordt gedreven door smaak en kwaliteit. De uit-
daging was dus om een romige textuur te creëren 
en tegelijk te streven naar een verwenproduct 
met minder suiker en minder verzadigd vet', aldus 
Steve Gelders, Country Director bij Alpro.

Alpro’s nieuwe ijsassortiment is een heerlijk 
plantaardig alternatief. Het heeft een romige tex-
tuur en is bovendien licht verteerbaar want van 
nature lactosevrij. Alpro ijs is arm aan verzadigde 
vetten en bevat bovendien minder suikers dan de 
marktreferenties in ijs.

Kortom, de plantaardige ijsjes van Alpro zijn de 
ideale verwennerij voor elk moment. Ze vormen 
een heerlijke basis voor milkshakes en andere 
desserts, maar zijn even verrukkelijk met een 
topping naar keuze of gewoon op zichzelf. Alpro 
vanille-ijs op basis van soja is, met zijn zachte va-
nillesmaak, een hemelse lekkernij voor je smaak-
papillen. Alpro kokosnootijs verrast je met de 
frisse smaak van gemalen kokos die smelt op je 
tong. Alpro hazelnoot-chocolade-ijs combineert 
de intense smaak van pure chocolade met een 
subtiele hazelnotensmaak.

De drie smaken zijn elk verkrijgbaar in een 
500ml-verpakking, voor een zalig me-time mo-
ment. Je vindt de plantaardige ijsjes van Alpro 
momenteel bij Delhaize en Carrefour. Vanaf april 
ligt het assortiment in alle Belgische supermark-
ten.

OVER ALPRO

Alpro is de Europese pionier in plantaardige 
voeding sinds meer dan 35 jaar en creëert een 
breed aanbod van heerlijke plantaardige drinks, 
alternatieven voor yoghurt en room, desserts, 
margarines en ijs op basis van GMO-vrije soja 
amandelen, hazelnoten, cashew, rijst, haver en 
kokosnoot. Alpro’s producten zijn bekend onder 
de merken Alpro® en Provamel®.

Alpro, als deel van Danone, heeft zijn hoofdzetel 
in Gent (België), telt meer dan 1200 werknemers 
in Europa en beschikt over drie productievesti-
gingen in België, Frankrijk en het Verenigd Ko-
ninkrijk. Alpro commercialiseert haar producten 
in Europa en daarbuiten, met het grootste deel 
van zijn business in Europa, en draagt bij tot de 
verdere groei van plantaardig eten. Alpro reali-
seerde een omzet van 555 miljoen EUR in 2016 
en blijft sterk groeien.


