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BROOD!
Om onze soepen geschikt te maken voor een brede doelgroep hebben wij ze doorontwikkeld.
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De soepen bevatten al 10 gram eiwit met een compleet essentieel aminozuurprofiel, waardoor
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smaak en
qua
en volledigqua
in essentieel
aminozuurprofiel
voor een optimale
en
spieropbouw.
sneetjes noemen
Carezzo brood
metvoortaan
kaas + 1 portie
Carezzo crèmesoepen.
Fruitromigheid. 2Daarom
we ze
de Carezzo
Pompoen crèmesoep 624009
– Door het verlaagde zout- en kaliumgehalte is Verpakking:
Carezzo brood
drink = >30 gram eiwitinname
150 ml
ook geschikt voor patiënten met nierfalen en thoraxpatiënten.
– Carezzo witbrood en witte bollen zijn verrijkt met vezels.
– Door een vernieuwde receptuur is het brood nu nóg lekkerder
Soep kan de hele dag! Het is namelijk ook een uitstekende hartige
verwenner die past
en luchtiger.

SOEP KAN DE HELE DAG

bij broodmaaltijden en tussendoortjes. Met name in de namiddag is er behoefte aan iets
hartigs. Soep is een gewild 4-uurtje, maar ‘gewone’ soep bevat weinig eiwit. Verwarmen
gaat gemakkelijk
magnetron.
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tussendoormoment voor een brede doelgroep!

Champignon crèmesoep 624701
Verpakking: 150 ml
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