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BIO-SPECIALS
Erwten-Eiwit Poeder 

500 gram

Erwten-Eiwit Poeder: 
Plantina Erwten-Eiwit Poeder is  een hoog geconcentreerd eiwitpoeder 
(80%) afkomstig van erwten. Het is een volwaardige bron van eiwitten 
(bevat alle essentiële aminozuren).

Plantina Erwten-Eiwit Poeder is 100% een extract van erwten met 0% 
gluten; 0% soja; 0% zuivel (lactose) en dus hypo-allergeen.

Plantina Erwten-Eiwit Poeder draagt bij tot: 
* de groei van de spiermassa 
* de instandhouding van de spiermassa 
* de instandhouding van normale botten  
* bevat geen dierlijk materiaal (dus veganistisch) 

Het Plantina Erwten-Eiwit Poeder is een Europees product. Om preciezer 
te zijn uit Noord-Frankrijk van de firma Roquette Frères® en voldoet aan 
de hoogste kwaliteitsnormen. Nutralys® is een geregistreerd merk van  de 
Roquette Frères® (Frankrijk). Een Europees product, dus GMO-vrij.

Ingrediëntenlijst 
100% erwtenpoeder

Bevat geen 
Bevat voorts niet de volgende allergenen (volgens annex 3-bis van 
EU-richtlijnen 2003/a9/EC en 2006/142/EC; en updates): glutenbevattende 
granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut), ei, vis, aardnoten (pinda’s), 
soja, melk (inclusief lactose), schaalvruchten (noten zoals amandelen, hazel-
noten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en 
macadamianoten), selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide en sulfiet 
(meer dan 10 mg zwaveldioxide per kilo of liter), lupine, schaal- en weekdieren.

Bevat verder geen gist, conserveringsmiddelen, synthetische kleur-, geur- en 
smaakstoffen, toegevoegde zoetstoffen (suiker, fructose, sorbitol, mannitol, 
sacharine, xylitol, cyclamaat, aspartaam), kruiden en GMOstoffen (genetisch 
gemodificeerd).

Plantina Erwten-Eiwit Poeder is hypoallergeen.

 Eén gehoopte eetlepel (ca 15 ml) bevat
 Erwten-eiwitpoeder (Pisum sativum) 7,5 g
     waarvan eiwit                                                                                      (80%) 6 g   

                                                                          2 eetlepels (ca 15 g)          100 gram
 Eiwitten (g)                                                                                    12          80 
 Koolhydraten (g)                                                                      0,45            3
     waarvan suikers (g)                                                                   0                          0
 Voedingsvezels (g)                                                                   0,15                          1
 Vetten (g)                                                                                      0,9                          6
     waarvan verzadigd                                                               0,15                          1       
        enkelvoudig onverzadigd (g)                                         0,15                          1  
            meervoudig onverzadigd (g)                                            0,6                   4 
             transvetzuren (g)                                                                    0                     0 
             cholesterol (g)                                                                         0            0 
 Natrium (mg)                                                                            225     1500
 Kalium (mg)                                                                                 30                     200
 Energie (kJ; kcal)                                                                 248/59           1653/395

Wijze van gebruik 
Dagelijks 2 tot 3 gehoopte eetlepels (30 ml = ca 15 gram), bijv. in water of 
melk,  bij voorkeur tijdens of vlak na de maaltijd.

Kwaliteitsgarantie 
De productie geschiedt volgens HACCP-normen. De producent van het erwten-
eiwitpoeder is ISO 22000, ISO/TS 22002-1 : 2009 en FSSC 22000 gecertificeerd. 
De kwaliteit van Plantina producten wordt gewaarborgd door het Ortho 
Institute. 

Controle op dopinggeduide stoffen (voor topsporters) 
Plantina Erwten-Eiwit Poeder is nieuw in het assortiment van Plantina en is 
voor het NZVT ter goedkeuring aangeboden aan de Deutsche Sporthochschule 
in Keulen en TNO voor controle op dopinggeduide stoffen.  

Bovenstaande informatie is enkel voor informatieve doeleinden. Raadpleeg in geval van ziekte altijd een arts.
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Graag wil Plantina u nog veel meer informatie over de producten geven, maar wij zijn genoodzaakt ons te houden aan de 
wetgeving zoals vastgelegd in de Verordening (EG) 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.  

Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via ons contactformulier op de website.


