Cashewnoten
sour cream & onion

Notenmix
Latijns-Amerikaans

Omdat zure room en uitjes nou eenmaal perfect passen
bij een volle romige cashewnoot!

Een muzikale mix vol zon!

Cashewnoten combineren perfect met diverse andere
noten én met diverse smaken. Maar als je een smaak
toevoegt aan cashewnoten, moet het er wel één zijn
die de volle romigheid van de cashewnoot volledig tot
zijn recht laat komen. Sour cream & onion zijn daarvoor
de perfecte metgezellen van de cashew: klassiek &
eigentijds tegelijk!

Pinda cashew mix spicy

Latijns-Amerika: de streek waar salsa, cha-cha, tango
en rumba vandaan komen. Én overheerlijke gerechten,
gebaseerd op authentieke familierecepten die van
generatie op generatie overgaan. GreenAge liet zich
inspireren door de smaken, geuren, kleuren en de
zonnigheid van het Latijns-Amerikaanse temperament.
Het resultaat: een subtiel pittige notenmix met onder
meer amandelen en pecannoten. Sluit je ogen en dans!

Licht pittige mix van de beste noten uit de tropen!

Milde wilde knoflook aan de wandel met cashew en
amandel!

We zochten, testten en vonden een heerlijk licht-pittige
(uiteraard biologische)specerijenmix om onze bio pinda’s en
cashewnoten een kruidige kick mee te geven. Het resultaat
is een mix van de meest populaire noten, naar GreenAgerecept gekruid, om lekker mee te snacken, voor bij de
borrel, een glas fris of wijn of elke gelegenheid die wel wat
pit kan gebruiken!

Hoera voor wilde knoflook! De jonge stengels en groene
bladeren van deze plant (ook wel “daslook” genoemd)
geven een subtiele knoflooksmaak aan onze notenmix van
pinda’s, amandelen en cashewnoten. Zónder de effecten
die het eten van “gewone” knoflook kan hebben op je
adem! Ongelimiteerd genieten dus van knoflook – ook voor
knoflookpuristen.

Pinda cashew mix
wilde knoflook

Cashewnoten
gekarameliseerd
& zeezout

Subtiele wildebras!
Hoera voor wilde knoflook! De jonge stengels en
groene bladeren van deze plant (ook wel “daslook”
genoemd) geven een subtiele knoflooksmaak aan
onze pinda cashew mix. Zónder de effecten die het
eten van “gewone” knoflook kan hebben op je adem!
Ongelimiteerd genieten dus van knoflook – ook voor
knoflookpuristen.

Notenmix
wilde knoflook

Noten & noten(& fruit)mixen van GreenAge
Gekraakte kluisjes vol smaak en geluk!
Noten zijn de manier van de natuur om ons te laten zien
dat wat goed is, in het klein komt. Deze kleine hapklare
gezondheidsbommetjes zitten vol goede vetten, eiwitten,
vitaminen en mineralen. Iedere dag een kleine handje noten
eten, betekent op allerlei manieren goed voor je lijf zorgen.
GreenAge heeft een brede range van RAW noten, wat wil
zeggen dat ze “rauw” zijn, dus: ongeroosterd, ongebakken,
ongezouten, ongesuikerd en ongekruid. Voor de pure,
eerlijke smaak van biologische noten. Raw noten smaken
wat “plantaardiger” dan de geroosterde varianten. Je eet ze
puur, door muesli en yoghurt of verwerkt ze in gebak, koek,
brood en zelfs verrassende tapenades en dips, al dan niet
gecombineerd met groenten en fruit en bijvoorbeeld pittige
(geiten)kaas!

Naast RAW noten en noten (& fruit) mixen, heeft GreenAge
voor jou bijzondere geroosterde, gezouten, gekruide en
zelfs gekarameliseerde noten(mixen). Want Hij en Zij van
GreenAge vonden het jammer dat het aanbod gekruide
biologische noten zo mager was. Daar kwam nog eens bij
dat de gekruide biologische noten die wèl te koop waren,
9 van de 10 keer een niet-biologische kruiding hadden.
Omdat er in deze producten minder dan 5% kruiding zit,
mag er gewoon bio op staan. Vond GreenAge niet fair. De
smaak stelde dikwijls teleur. Dus GreenAge ging aan het
werk want wat Hij & Zij van GreenAge missen, ontwikkelen
ze dan gewoon zelf, inclusief receptuur! Na lang zoeken,
experimenteren en testen, kwamen Hij en Zij met een
onderscheidende range van gekruide noten: 100% natuurlijk,
100% fair en 100% jammie. Nou ja, eigenlijk zijn ze 300%
jammie!

De spannende smaaksensatie voor fijnproevers!

Pinda cashew mix
peper & zout
De kracht van eenvoud!
Een o zo simpele maar o zo lekkere combinatie die eigenlijk
wel overal bij past: peper en zout. Bij vlees, bij vis, bij
groenten en aardappelen en dus ook bij de biologische
cashewnoten en pinda’s van GreenAge. Cashewnoten
en pinda’s, oliegeroosterde met zeezout kent iedereen en
wordt alom gewaardeerd. Doe er een klein beetje peper bij
en sta versteld van de kracht van deze specerij!

Pinda’s gekarameliseerd
& zeezout

Zorgvuldig en licht gekarameliseerd en gezouten met de
beste kwaliteit zeezout, naar exclusief GreenAge recept.
Trakteer jezelf en beleef zelf het contrast tussen zoet en
zout... Ervaar het effect van het extra crunchy delicate
karamellaagje, gemaakt van ruwe, ongeraffineerde
rietsuiker uit Paraguay en Brazilië... Fijn om te delen maar o
zo lekker stout om eens helemaal zelf op te eten!

De chique grote broer van de suikerpinda (en veel
lekkerder!)
Wat onze gekarameliseerde biologische pinda’s
onderscheidt van de suikerpinda? Wat dacht je van: de
kwaliteit van de 100% natuurlijke ingrediënten, de kleur,
geur, “bite” èn een vleugje zeezout! Hiermee wordt de
pinda ineens een ongekend lekkere traktatie die zowel bij
een kopje thee als bij een glas wijn past!

GreenAge is ons antwoord op jouw vraag naar gezond, verantwoord en gewoon… jammie!

Gemaakt door de natuur, verzorgd door de mens…

Amandelen RAW

Walnoten RAW

Amandelen & zeezout

Zachte, temperamentvolle delicatesse van Sicilië!

Met de hand met liefde en zorg gekraakt!

Siciliaanse zeezoutjes!

GreenAge Amandelen komen uit Italië, van Sicilië om
precies te zijn. Wij geven namelijk de voorkeur aan de
delicatere smaak van deze Siciliaanse Tuono amandelen
ten opzichte van de meestal verkochte Spaanse
of Californische variant. Amandelen raw eet je zo
uit het vuistje of verwerk je in muesli, toetjes en
gebak. Zelf roosteren met jouw persoonlijk
kruidenmix kan natuurlijk ook!

Walnoten van GreenAge komen uit Moldavië, tussen
Oekraïne en Roemenië. Daar worden de rijpe noten
met de hand geraapt en op roosters in de buitenlucht
gedroogd. Het kraken van de harde schil is een precies
werkje en gebeurt met de hand. Daarna drogen de
walnoten nog wat verder en uiteindelijk komen ze naar
Nederland en vinden ze hun weg naar GreenAge zakjes.
Walnoten zijn rauw een lekkernij maar je kunt ze ook
verwerken in koek en gebak. Daarvoor kun je ze grof
of fijn hakken en door het deeg mengen. Of lekker heel
laten natuurlijk en zo meebakken voor een extra volle
walnootsmaak!

Overheerlijke Siciliaanse amandelen hebben wij voor jou
geroosterd en subtiel gezouten met Middellands Zeezout.
Een onweerstaanbare luxe snack voor bij de borrel of bij
ieder ander amandelmoment!

Paranoten RAW

Notenmix RAW

Bowlingbal vol regenwoudsnoepjes!

Pecannoten RAW

Paranoten komen uit het Zuid-Amerikaans regenwoudgebied, vandaar de Franse benaming “Noix du Brésil”, noot
van Brazilië. GreenAge paranoten komen uit het Boliviaanse
Amazonestroomgebied, uit de Fortaleza regio. De bomen
zijn niet te kweken, onze boeren gaan het regenwoud in
om de bomen te verzorgen en uiteindelijk de rijpe noten te
rapen. Deze zitten met ongeveer 20-30 stuks samen in 1
grote schil, een soort kokosnoot die ook wel wat weg heeft
van een bowlingbal. Maar dan bommetjevol paranoten dus.
Paranoten zijn rauw lekker en doen het ook uitstekend in
gebak, koek en muesli’s.

Met zijn allen, met zijn allen, met zijn allen!
De beste noten, met zijn allen in 1 mix: notenmix van
GreenAge. En rauw dus. Maar zelf nog even roosteren
en misschien zelfs kruiden mag best natuurlijk! Net als in
zelfgemaakt notenbrood en gebak verwerken. Notenmix
van GreenAge bestaat uit rauwe cashewnoten, walnoten,
paranoten, amandelen en hazelnoten. Noten leveren
ijzer, vitamine E en B-vitamines. Het zijn volwaardige
vleesvervangers en bevatten veel (onverzadigd) vet.

Amerikaanse slanke ribbelnoot!
De meeste pecannoten komen uit de subtropische
gebieden van Noord-Amerika. Die van GreenAge komen
uit Missouri en zijn mooi klein en daardoor subtiel en
delicaat van smaak! Pecannoten lijken qua vorm en
smaak een beetje op walnoten, maar dan verfijnder
en lichter geribbeld. Pecannoten kun je zo uit het
zakje eten of even roosteren en eventueel bestrooien
met jouw persoonlijk kruidenmix. Daarnaast bak je de
lekkerste koeken en taarten met pecannoten. Of even
karameliseren met wat kokosbloesemsuiker voor een
zoete verleiding!

Cashewnoten van GreenAge komen uit de Vietnamese
Mekongdelta. Cashewnoten RAW zijn niets meer en
niets minder dan cashewnoten in de puurste vorm:
niet geroosterd of gebakken, niet gezouten of gekruid.
Slechts de rauwe schoonheid en authentieke smaak van
de cashewnoot zoals deze door de natuur bedoeld is.
Cashewnoten RAW zijn een ultragezonde snack voor
tussendoor, maar ook de ideale basis voor vele gerechten
die wel een crunchy kick kunnen gebruiken.

Krokant geroosterd, verrijkt met puur Middellands Zeezout.
GreenAge biologische cashewnoten met zeezout zijn
het gezonde alternatief voor de borrelnoot en zoveel
interessanter en lekkerder dan dat!

Nutty fruity mix
De Nutty Fruity Mix is wel heel erg nutty want boordevol:
amandelen, hazelnoten, 2 soorten pinda’s, cashewnoten
en paranoten. “Fruity” betekent in deze mix een perfecte
dosis net iets dikker gesneden kokosflakes, cranberries en
sultana rozijnen. En verder helemaal niets! Slechts noten en
fruit uit de (sub)tropen: 100% jammie en gezond!

Noten, fruit en rauwe cacao: super en gezond voor jou!

Meer dan een ongezouten mening!

Alleen al de zoutkristallen zijn om je vingers bij op te likken!

De beste noten, kokos, cranberries en sultana’s samen
in 1 zakje!

Superfoody mix RAW
Cashewnoten RAW

Cashewnoten & zeezout

Hazelnoten, amandelen & paranoten gaan hand in
hand met rauwe cacaonibs, gojibessen, moerbeien en
incabessen in onze Superfoody mix. Met recht Super,
want naast overheerlijk, ook prachtig om te zien en
supergezond!

Studentikoosje de luxe

Energy & fiber mix RAW

Te deftig om haver te heten!
GreenAge brengt je de grote & luxe zus van de
oude vertrouwde studentenhaver. Met geroosterde
(ongezouten) amandelen & cashewnoten en tropische
incabessen en Mediterrane moerbeien, sultana’s en
cranberries. Liefkozend hebben we haar “Studentikoosje
- de luxe” genoemd.

Voor als je wel wat extra (plant)power kunt gebruiken!
Paranoten, amandelen en walnoten leveren vezels &
een gezonde portie energie, net als incabessen, vijgen
en dadels. GreenAge heeft ze voor jou gemengd tot een
subtiele, natuurlijk zoete mix. “Energy & fiber” mix dus!

GreenAge is ons antwoord op jouw vraag naar gezond, verantwoord en gewoon… jammie!

Voor meer informatie,
recepten en tips:

www.greenage.nl

