
Gemaakt door de natuur, verzorgd door de mens…

GreenAge 100% natuurlijk, fair & jammie

Bio een gegeven, fairtrade een wens. Smaak een eis.
GreenAge brengt producten op de markt die altijd biologisch 
en in de meeste gevallen ook erkend fairtrade zijn. Het 
onderliggende idee is immers hetzelfde: eerlijk omgaan met 
het leven op aarde. Bij biologisch ligt de nadruk meer op de 
natuur en de dieren, bij fairtrade op de mensen.

Alleen producten die qua smaak en kwaliteit opvallen en 
boven de rest uitstijgen, kunnen een plekje in het GreenAge 
assortiment verdienen. De receptuur van bijvoorbeeld de 
gekarameliseerde cashewnoten met zeezout en de muesli 
met 40% noten en fruit, maken wij zelf.



GreenAge is ons antwoord op jouw vraag naar

Het Assortiment vAn GreenAGe
In 2013 startten Hij & Zij van GreenAge met een bescheiden noten- & gedroogd fruitassortiment van 6 producten. 
Begin 2015 bestaat het GreenAge assortiment uit 140 verschillende producten binnen de categorieën: rijst & granen, 
peulvruchten, noten & gedroogd fruit, zaden & pitten, cereals, Italiaanse delicatessen en “Van Hollandsche Bodem.” De 
komende jaren komen hier nog tientallen producten & productgroepen bij. 

noten
Amandelen RAW
Amandelen & zeezout
Cashewnoten RAW 
Cashewnoten & zeezout
Cashewnoten sour cream & onion
Cashewnoten gekarameliseerd & zeezout
Pinda’s & zeezout
Pinda’s gekarameliseerd & zeezout
Pinda cashewmix peper & zout

Pinda cashewmix spicy
Pinda cashewmix wilde knoflook
Pinda cashewmix gekarameliseerd & zeezout
Paranoten RAW
Pecannoten RAW
Walnoten RAW
Notenmix RAW
Notenmix Latijns-Amerikaans
Notenmix wilde knoflook

ZAden & pitten
Pijnboompitten
Pompoenpitten
Zonnebloempitten
Lijnzaad
Chiazaad
Sesamzaad RAW
Sesamzaad geroosterd
Sesamzaad zwart
Maanzaad
Zaden & pitten mix

GedrooGd fruit
Ananas
Banaan
Mango
Papaya
Dadels
Dadelstukjes
Appel
Appel-kaneel
Appel-vanille

Aroniabessen
Berberisbessen
Duindoornbessen
Cranberries
Granaatappelpitjes
Kokos
Kokosbloesemsuiker
Kerspruim golden & dark
Kersen

Moerbeien
Incabessen
Gojibessen
Wilde bosbessen
Vlierbessen
Sultana rozijnen
Tropische fruitmix
Fair fruit mix
Superfruity mix

noten & fruitmixen
Superfoody mix
Energy & fibermix
Studentikoosje de luxe
Nutty fruity mix

rijst
Calasparra DOP wit
Calasparra DOP volkoren
Rode rijst
Wilde rijst
Zwarte rijst
Volkoren rijstmix
Jasmijnrijst wit
Jasmijnrijst volkoren

Basmati wit
Basmati volkoren
Risotto & tomaat en 
basilicum
Risotto & groene asperges
Risotto & porcini



gezond, verantwoord en gewoon… jammie!

vAn HollAndscHe Bodem
Bruine bonen
Kapucijners
Spelt
Ommelander oertarwe
Zeeuwse witte oertarwe
Emmer
Eenkoorn

GrAnen
Haver
Rogge
Kamut
Spelt
Spelt & pompoen
Spelt & aubergine
Ommelander oertarwe
Zeeuwse witte oertarwe
Emmer
Eenkoorn
Gerst
Parelgerst
Boekweit
Boekweitgrutten
Kasha

cereAls
Muesli 40% noten & fruit
Quinoa gepoft
Teff gepoft

peulvrucHten
Rode linzen
Groene linzen
Gele linzen
Franse linzen
Berglinzen
Belugalinzen
Kikkererwten
Spliterwten
Kapucijners uit Groningen
Witte bonen
Bruine bonen uit Zeeland

Rode kidneybonen
Zwarte bonen
Limabonen
Borlottibonen
Adukibonen
Mungbonen
Calypsobonen
Sojabonen
Zwarte sojabonen
Crunchy sojaboontjes
Linzenmix

itAliAAnse delicAtessen
Kappertjes in azijn
Kapertjes & zeezout
Knoflookteentjes
Zontomaatjes
Zontomaatjes – half gedroogd
Artisjokken
Rode pepers & roomkaas
Pesto rosso
Pesto verde
Artisjokharten - gegrild
Aubergines – gegrild

Champignons – gegrild
Cipolle (uitjes) - gegrild 
Courgettes – gegrild
Paprika’s – gegrild
Bella di Cerignola olijven
Groene olijven zonder pit
Zwarte olijven
Zwarte olijven zonder pit
Kruidige olijvenmix
Olijfschijfjes
Olijven & amandelen

Olijven & knoflook
Olijven & paprika
Olijven & zontomaatjes
Artisjokken tapenade
Aubergine tapenade
Groene olijven tapenade
Knoflookcreme
Paprika tapenade
Zontomaatjes tapenade
Zwarte olijven tapenade

Vind je jouw favoriete product niet terug 
in ons assortiment? Neem dan contact 
met ons op voor de meest recente 
ontwikkelingen van onze productrange. 
Ons aanbod groeit dagelijks doordat onze GreenAgents de 
wereld afreizen naar de mooiste producten die voldoen aan onze 
strenge kwaliteits- en smaaknormen, naast het feit dat ze uiteraard 
biologisch en liefst ook fairtrade geproduceerd zijn.

GreenAge levert aan zowel retail als groothandel als horeca en 
biedt maatwerkproducten voor hotels, restaurants, recreatie en 
catering. Van grotere verpakkingen tot het GreenAge (mini)bar 
concept: portiecupjes gevuld met onze gemengde en / of gekruide, 
dan wel gekarameliseerde noten.
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Gierst
Amaranth
Canihua 
Teff vlokken
Quinoa wit
Quinoa rood
Quinoa zwart
Quinoamix
Quinoavlokken
Couscous durum tarwe
Couscous volkoren
Couscous spelt
Couscous gerst
Couscous kamut
Couscous 5 granen

Couscous spelt & quinoa
Couscous mais & rijst
Bulgur durum tarwe
Freekeh heel
Freekeh gebroken



Jintana Thongiam 
Amnat Charoen, Thailand 
GreenAge jasmijnrijst (bio & fairtrade)

Voor meer informatie, 
recepten en tips: www.greenage.nl

Hij & Zij van GreenAge

De boeren van GreenAge

Wij kopen zoveel mogelijk producten 
rechtstreeks in bij onze zorgvuldig 
geselecteerde boeren. Wereldwijd, van 
Groningen tot de USA, van Peru en Mexico 
tot Vietnam en Indonesië bezoeken wij onze
boeren. 

Onze verhalen en foto’s van de bijzondere 
relatie die wij met de boeren van GreenAge 
hebben laten wij zien op onze website. Want 
alles bij GreenAge is open en eerlijk: wat we 
vertellen, kunnen we ook laten zien.

Addy Rouwenhorst & Sascha de Lint startten GreenAge vanuit liefde voor eten 
& koken en hun ambitie om biologische voeding met de beste smaak en van de 
hoogste kwaliteit bereikbaar te maken voor een breed publiek. Door de snelle 
groei van GreenAge zijn zowel Sascha als Addy sinds medio 2014 full time 
betrokken bij GreenAge en hebben zij hun bedrijf gevestigd op het Food Center 
in Amsterdam. 

Hij & Zij van GreenAge komen graag dichtbij en vertellen hun (persoonlijke) 
verhaal op de website en via social media. Bovendien verzorgen zij met groot 
plezier proeverijen & kookdemo’s in de winkels waar GreenAge producten te 
koop zijn. Om samen te proeven en samen te leren over de producten en hoe je 
ze op de lekkerste manier klaarmaakt.

Ale Havenga – Kloosterburen, Groningen
GreenAge 100% oerspelt (bio)


