
Gemaakt door de natuur, verzorgd door de mens…

Tropisch gedroogd fruit van GreenAge 

Tropische snoepjes van de natuur! 
Samen ontdekten Hij & Zij van GreenAge tropische schatten 
van de natuur. Zij proefden hoe zongerijpte banaan hoort te 
smaken en hoorden hoe vallende kokosnoten op het strand 
klinken. En dát gevoel brengen zij nu bij jou. 

Proef & voel het zelf maar: Mango uit Burkina Faso, 
ananas uit Sri Lanka en Mexico, banaan en incabessen 
uit Peru, dadels uit Tunesië, kokos & papaya uit Sri Lanka. 
De ingrediënten van tropisch gedroogd fruit(mixen) van 
GreenAge komen van over de hele wereld. Wereldreizigers 
zijn het, die ieder een stukje thuisland meenemen in geur 

en kleur en je daarmee de échte smaak van de tropen laten 
ervaren. 

Gedroogd fruit helpt je makkelijk en snel aan je dagelijkse 
dosis fruitigheid. Leg een zakje in je auto, doe er een in je 
(sport)tas, in je jaszak en je hebt altijd een superlekkere 
puur-natuur-snack bij de hand. GreenAge gebruikt alleen 
fruit wat volledig rijp is zodat het fruit zonder enige 
toevoeging heerlijk zoet smaakt. Doordat we onze vruchten 
zorgvuldig dun snijden en in de zon laten drogen, proef je 
niets anders dan de pure vrucht. 



GreenAge is ons antwoord op jouw vraag naar

AnAnAs  
Je lekkerste dosis vitamientjes uit de Tropen!

Ananas betekent “uitmuntende vrucht” in het Tupi-
Indiaans. De Spanjaarden noemden hem “piña”, 
vanwege de uiterlijke gelijkenis met een dennenappel. 
Een ananas bestaat eigenlijk uit tientallen kleine besjes 
die samengroeien tot een vrucht die wel 30 cm lang kan 
worden!
Onze ananasstukjes komen van uitsluitend volledig rijpe 
ananassen, want alleen dan is de vrucht optimaal van 
smaak. Dun gesneden drogen ze in de zon, wat je kunt 
zien aan de kleur van de stukjes en bovenal kunt proeven: 
een en al zonnigheid op je tong! 

pApAyA     
“Vrucht der engelen – vrucht voor een lang leven”

Papaya (papaja) luistert ook naar de naam boommeloen. 
Indianen noemden al lang voor wij überhaupt ooit een 
papaya gezien, laat staan gegeten hadden, “vrucht voor 
een lang leven.” Columbus maakte daar “vrucht der 
engelen” van. Beide namen verwijzen naar de gezonde 
eigenschappen die men de groen-oranje vrucht toedichtte. 
GreenAge Papaya eet je puur of gemengd met ander 
gedroogd fruit. Bijvoorbeeld met tropische ananas, mango 
en banaan, waarmee het uitstekend te combineren valt. 
Snijdt papaya in kleinere stukjes en meng met GreenAge 
Cranberries door een frisse groene salade met honing- 
citroendressing of gebruik het in jouw persoonlijke mix van 
muesli en bijvoorbeeld GreenAge Kokos! 

MAnGo   
Friszoet superfruit boordevol zonnig geluk!

De tropische mango groeit aan soms wel 40 meter hoge 
bomen en bevat het gelukshormoon tryptofaan: niet 
alleen gezonde snoepjes, die mango’s, maar je wordt er 
ook nog eens blij van!
Onze mango’s komen uit Burkina Faso en worden rijp 
geoogst, dun gesneden en in de zon gedroogd. En daar 
zijn we trots op want je proeft deze zonnigheid meteen!



gezond, verantwoord en gewoon… jammie!

BAnAAn
GreenAge banaan is echte banaan. Niets meer en niets minder!

Als je ooit bananenchips hebt gegeten, dan weet je dat dat qua 
smaak niet zo heel veel met banaan te maken heeft. Het lijkt meer 
op aardappel. En is gebakken of geroosterd met olie en gezoet 
met suiker of honing. Het is hard en droog. Bij GreenAge zijn we 
dol op banaan en op gedroogd fruit. Gedroogde banaan hoort 
niet naar aardappel te smaken, hoort niet hard en droog te zijn 
en er hoort al helemaal geen suiker of honing, laat staan olie aan 
te pas te komen. Gedroogde banaan van GreenAge is 100% 
zongedroogde banaan. Niets meer en niets minder. Onze banaan 
heet dus ook gewoon.... Banaan. 
GreenAge Banaan komt van een kleine plantage in Peru, waar 
boerenfamilies met elkaar leven en werken om de lekkerste 
bananen, incabessen en cacaobonen te telen. De bananen 
groeien in trossen uit grote paarskleurige bloemen en zijn 
allemaal tegelijk rijp. De trossen wegen dan tot zo’n 50 kilo per 
stuk. Onze boerenfamilies oogsten de bananen pas wanneer 
natuur en zon hun werk voltooid hebben en ze optimaal rijp zijn. 
Daardoor zijn de bananen zoet genoeg: het in onrijpe of halfrijpe 
bananen aanwezige zetmeel is voor het grootste deel omgezet in 
100% natuurlijke sucrose, glucose en fructose. De boeren snijden 
de bananen vervolgens in iets dikkere plakjes, die ze drogen in de 
zon tot ze lekker “chewy” zijn, voor een optimale banaansmaak 
en optimale “mondbeleving.” De donkergele-bruine kleur is 
precies zoals de natuur het bedoeld heeft. En wanneer je een 
zakje GreenAge Banaan opent, kun je niet anders dan heel 
blij worden van de pure bananengeur die je tegemoet komt. 
GreenAge banaan is échte banaan: wel zo natuurlijk, wel zo fair, 
wel zo jammie. 

KoKos
Sri Lankaanse traktatie van het palmstrand!

Hartstikke multifunctioneel, de kokospalm. Bewoners 
van de tropen vlechten bladeren tot hoeden, schalen, 
matjes en dakbedekking. Ze gebruiken nerven en stam als 
bouwmateriaal en de bruine, harde buitenkant van de noot is 
een prima drinkbeker. De kokospalm noemt men er ook wel 
de levensboom: de boom geeft te eten (het witte vruchtvlees 
waar je overigens ook kokosolie uit kunt persen), de boom 
geeft te drinken (kokoswater in de vrucht – ja vrucht, want 
de kokosnoot is helemaal geen noot maar een vrucht) en 
je maakt allerlei voorwerpen van alle delen van de boom, 
inclusief de vruchten. 
GreenAge haalt haar kokos van Sri Lanka, waar lange 
rijen kokospalmen langs het strand hun kokosnoten tot 
perfecte rijpheid dragen. In de zon drogen de kokosplakjes, 
gesneden uit het volle vruchtvlees tot knapperige, lichtzoete 
crunchy flakes. En die 100% RAW kokosflakes eet je zo 
uit het vuistje of over je muesli en toetje. Bak ze mee in de 
krokante laag op een vruchtencrumble of kneed ze door jouw 
zelfgemaakt koekjesdeeg met cacaonibs. Verrassende tip: 
strooi wat kokos over een frisse groene salade met verse 
granaatappelpitjes en een honing-citroendressing! 



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

FAir Fruit Mix 
Heerlijk eerlijk (sub)tropisch superfruit!

Het beste van wat de zon voor ons gemaakt heeft van het 
mooiste fruit uit de natuur. Drie keer zongedroogde bio 
vitaminebommetjes uit noordoostelijk en westelijk Afrika & Zuid-
Amerika: dadels, ananas en mango. Fair fruit mix heet niet voor 
niks “fair:” onze fruitboeren telen 100 % eerlijk, 100% natuurlijk, 
100% zonder enige toevoegingen. En voor iedere keer 100% 
“jammie!” krijgen de boeren en hun gezinnen en medewerkers 
een eerlijke prijs. Met fair fruit mix zorg je voor jouw gezondheid 
en voor die van anderen! 

De zongedroogde dadels in deze mix komen van bio en fairtrade 
gecertificeerde dadelpalm plantages in Tunesië. In enorme 
trossen rijpen de vruchten van het “Deglet Nour” ras tot ze 
volgroeid en optimaal van smaak zijn. Oogsten en ontpitten is 
een precies werkje en gebeurt met de hand. 

De tropische mango groeit aan soms wel 40 meter hoge bomen! 
Verschillende mangorassen zijn geschikt om te drogen en wij 
selecteerden uitsluitend de lekkerste en mooiste voor jou. 

Ananas betekent “uitmuntende vrucht” in het Tupi-Indiaans. 
De Spanjaarden noemden hem “piña”, vanwege de uiterlijke 
gelijkenis met een dennenappel. Een ananas bestaat eigenlijk uit 
tientallen kleine besjes die samengroeien tot een vrucht die wel 
30 cm lang kan worden! 

tropische Fruit Mix 
Tropisch huwelijk van het lekkerste fruit uit Zuid-Amerika, 
Afrika & Azië!

Wat hebben Burkina Faso, Mexico, Sri Lanka en Peru met 
elkaar gemeen? De ingrediënten voor GreenAge Tropische 
fruitmix! Mango (Burkina Faso), ananas (Mexico & Sri 
Lanka), banaan & incabessen (Peru) komen rijp geoogst, 
gesneden en zongedroogd vanuit deze tropische landen 
naar Nederland en vinden hun weg naar een van de lekkerste 
gedroogd fruitverrassingen van GreenAge. 

De incabessen in GreenAge Tropische fruitmix komen van 
dezelfde plantage als GreenAge Banaan in Peru. Incabessen 
kom je ook tegen onder de naam “physalis” en de bloemen - 
zaadlijsten ervan lijken net lampionnetjes. 


