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V&L-Delibrands, een aanbod van :

- kwalitatieve biologische of clean label producten 
- duurzame producten en merken

http://www.peaks-freefrom.com/


BP001 Bona Pura pitabroodjes
425gr (5st/pc) 



BP001 Bona Pura pitabroodjes
425gr (5st/pc) 

De biologische pitabroodjes van Bona Pura zijn 
gemaakt in een klein atelier op ambachtelijke wijze. 
De broodjes zijn gemaakt van witte en volkoren 
tarwebloem en zijn vegan.

De huidige verpakking die we aanbieden is 
425gr/5stuks. 



Insurgent Cold Drip
100% Energy
100% Clean
200% Coffee

IS01 Insurgent cold drip coffee
24x125ml

Insurgent Cold Drip kan je op verschillende manieren drinken :

Puur
Insurgent Cold Drip is een koude koffie, gemaakt om puur, ijskoud te drinken. Je kan 
Insurgent Cold Drip dus recht uit het flesje drinken, on-the-go. Heb je wat meer 
tijd? Drink Insurgent dan gerust on the rocks in een glas vol ijs.

Cocktail
Insurgent Cold Drip is een ideaal ingrediënt voor cocktails. Van 
simpele mocktails zoals Cold Drip + Tonic of Cold Drip + Ginger Ale 
tot cocktails zoals Espresso Martini of Cold Drip Negroni.

Sweet
Gebruik Insurgent ook gerust als basis voor je Iced Latte. De smaak van Insurgent is 
minder bitter en minder zuur dan afgekoelde koffies en is daarom een ideale basis. 
Mix met amandelmelk en karamelsiroop, bijvoorbeeld.
Of mix met vanille-ijs en melk voor een energy milkshake.
Daarnaast kan je ook combineren met ijsblokjes en gecondenseerde melk.



ON916 O’nest chips
Quinoa sweet chili
10x75gr 

ON915 O’nest chips
Linzen rozemarijn
10x75gr 

ON914 O’nest chips
Hummus curry
10x75gr 



CH1001 Chicza munt
10x30gr

CH1004 Chicza kaneel
10x30gr

CH1003 Chicza limoen
10x30gr

CH1002 Chicza pepermunt
10x30gr

CH1005 Chicza bosvruchten
10x30gr



Chicza is de 1ste biologische kauwgom ter wereld. Deze is tegelijk ook biologisch 
afbreekbaar, duurzaam en solidair. Ontdek onze kauwgom met volgende 
smaken : pepermunt, kaneel, limoen, zachte munt en rode vruchten.



TRIPEL K Blond 
een uniek klaver-speciaal bier

Ontstaan

Als uitbater van een natuurwinkel te Hoeselt met als logo een klaverbloem ontstond 
een tijd geleden het idee om een tripel bier te creëren mits toevoeging van deze 
bijzondere maar toch alledaagse plant. Dankzij een goede vriend werd er een eerste 
proefbrouwsel gebrouwen… welk positief onthaald werd door een aantal 
proefpersonen.
We zijn dan ook bijzonder trots om het nieuwe bier aan te kondigen!
Het resultaat is een uniek klaver-speciaal bier Tripel K.

Kenmerken

Tripel K is een complex goudkleurig bier met een zachte zoete toets, gebalanceerde 
bittere nasmaak en een volle romige schuimkraag.
De Belgische hop uit Poperinge en specifieke specerijen zorgen voor typische florale en 
kruidige aroma’s.

Het klavertje

Het goudkleurig klavertje drie op het sierlijke Tripel K glas is een van de oudste 
geluksbrengers, de blaadjes van een klavertje drie staan voor geloof, hoop & liefde.
Deel het geluk met vrienden en geniet samen van dit uniek klaver-speciaal bier Tripel K.

Proost !
TK01  
24x33cl



TRIPEL K donker

Donkere tripel

Tripel K donker 7,5% Vol. is op zich al een uitzonderlijk ambachtelijk bier omdat het een donkere tripel is.

Kleur

Het heeft een diep donkere kleur te danken aan het gebruik van gebrande mout en heeft een mooie volle 
schuimkraag.

Smaak

Door toevoeging van de allerbeste bio kokosbloesemsuiker Gula Java van Amanprana vind je er complexe 
toetsen terug van gebrande koffie, chocolade, karamel en banaan.
Tripel K is een volmondig bier van hoge gisting met nagisting op fles, zacht en lichtzoet van smaak.
Het is een ideaal bier voor de koude wintermaanden.

TK02
24x33cl



TRIPEL K kriek

Zacht zurige kriek

Tripel K Kriek is een ambachtelijke zacht zurige kriek met een alcoholgehalte van 6%.

Biologische krieken

Voor dit bier gebruiken wij de allerbeste biologische krieken en werd er als extra een vleugje    
lambiek aan toegevoegd. Dit bier is een natuurproduct zonder toevoeging van additieven.
Proef deze unieke sensatie. 

TK03
24x33cl



DAVID Strong Blond

Onder de Tripel K – vlag

DAVID Strong Blond 8.5” is een van de nieuwste creaties onder de Tripel K – vlag.

Stoer karakter

David heeft een stoer karakter, deze jongensnaam is van Hebreeuwse oorsprong 
en is een allemansvriend.
Het is een natuurlijk biologisch bier met een subtiele bitterheid en verfijnde frisse 
hopsmaken.

David is een dorstlesser van formaat

TK04
24x33cl



CODE PRODUIT EAN pièce PACK

TN2551 Taste of Nature amandel 16x40gr 59527401555 16

TN2554 Taste of Nature blauwe bessen 16x40gr 59527220002 16

TN2550 Taste of Nature Brazil nut 16x40gr 59527601559 16

TN2560 Taste of Nature kers 16x40gr 59527701556 16

TN2557 Taste of Nature cocos 16x40gr 59527801553 16

TN2553 Taste of Nature veenbessen 16x40gr 59527501552 16

TN2555 Taste of Nature goji 16x40gr 59527070430 16

TN2561 Taste of Nature pinda 16x40gr 59527201551 16

TN2558 Taste of Nature granaatappel 16x40gr 59527070461 16

TASTE OF NATURE BARS  GLUTENVRIJ



AF101  Adya ananas 
12X18gr

AF102 Adya banaan
12X18gr

AF103  Adya mango  
12X18gr

Biologisch gevriesdroogd fruit 



AF105 Adya cocos
12X18gr

AF106  Adya jackruit  
12X18gr

Biologisch gevriesdroogd fruit 



AF107  Adya aardbei  
12X12gr

AF108 Adya framboos 
12X12gr

AF109 Adya blauwe bes  
12X12gr

Biologisch gevriesdroogd fruit 



TR662106 Aroy D
6x150ml

TR662206 Aroy D
6x250ml

TR662406 Aroy D
6x1L



Grootverpakking bakmixen :

P89011 Broodmix bruin 2x5kg
P89012 Broodmix vezelrijk 2x5kg
P89025 Broodmix wit 2x5kg

http://www.peaks-freefrom.com/


Melen en bakmixen : P89004 Pannenkoekenmix 6x300gr
P89006  Broodmix bruin 6x450gr
P89005 Broodmix wit 6x 450gr
P89007 Broodmix vezelrijk 6x450gr
P89010 Bakmix universeel 6x450gr
P89008 Cakemix vanille 6x450gr
P89009 Cakemix citroen 6x450gr
P89041 American pancake mix 6x450gr

Peak’s biedt een assortiment van :
- Altijd GMO-vrije producten
- Altijd glutenvrije producten 
- Over verschillende productcategorieën (ontbijt, pasta, melen en bakmixen) 

http://www.peaks-freefrom.com/


Ontbijtproducten : 

P89003 Ontbijtpap 6x250gr
P89002 Cornflackes 6x200gr
P89026 Crispy pillows 6x150gr
P89029 Boekweitgrutten 6x450gr
P89017 Gepofte boekweit 6x150gr

Nieuwe range van glutenvrije granola’s :

A-100844 Chrunchy haver
A-100845 Chrunchy honing & noten
A-100783 Boekweit & noten
A-100846 Kiemen & zaden 

http://www.peaks-freefrom.com/


Pasta & overige diner producten:

P89015 paneermeel
P89016 Couscous 6x450gr
P89013 Lasagne 12x250gr
P89014 Italiaanse spaghetti 12x500gr
P89021 Tagliatelle 8x250gr

http://www.peaks-freefrom.com/


Bakingingrediënten :

P89015 Paneermeel 6x 250gr
P89034 Xanthaangom 6x200gr
P89076 Fiber Husk



Grootverpakking bakmixen :

P89011 Broodmix bruin 2x5kg
P89012 Broodmix vezelrijk 2x5kg
P89025 Broodmix wit 2x5kg

Voor meer informatie betreffende de Peak’s producten :
http://www.peaks-freefrom.com/producten/

http://www.peaks-freefrom.com/

