
 
Arla Foods B.V.   Gildenstraat 30 Telefoon   www.arla.nl  
Dennis Iseger    3861 RG Nijkerk +31 (0)33 247 62 22  E-mail: dennis.iseger@arlafoods.com 
Manager CSR and Communication   +31 (0)6 105 385 43    
 

 
 
PERSBERICHT 
       

 
Arla NATURALS®: 100% natuurlijke fruit- en drinkyoghurts met alle 
ingrediënten vóórop het pak 
 
3 mei 2016 - Bewust eten en drinken. Zou jij het niet kunnen doen? Stel je voor 
wat je dan binnen zou krijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat 'weten wat we eten' 
steeds belangrijker voor ons wordt. Kunstmatige ingrediënten vermijden we het 
liefst, net zoals eten met teveel suiker. Van de voorkant van het pak worden we 
niet veel wijzer. Daarom lezen we ‘en masse’ de achterkant van verpakkingen. 
Eigenlijk zou dat niet nodig hoeven zijn. Fabrikanten zouden ook alle ingrediënten 
pontificaal voorop de verpakking kunnen zetten. Zelfs de toevoegingen die 
wettelijk niet verplicht zijn om te vermelden. Toch? Dat is precies wat Arla 
NATURALS® - de nieuwe fruit- en drinkyoghurts van Arla - doen. Niks kleine 
lettertjes. Vóórop het Arla NATURALS®-pak tellen de ingrediënten van 0 naar 
100% op. Ja, zo duidelijk kan het ook. Zo weet je zeker dat je een 100% natuurlijk 
product koopt zonder verborgen ingrediënten dat matig in suikers is. En de 
lichtzoete yoghurts smaken daardoor ook nog eens extra lekker. Met Arla 
NATURALS® weet je precies waar je aan toe bent: 100% natuurlijk, 0% rommel. 
 

Arla NATURALS® zijn 100% natuurlijke fruit- en drinkyoghurts, lichtzoet van smaak en 
zonder kunstmatige toevoegingen. De yoghurts bevatten uiteraard yoghurt en fruit. 
Fruitsap en fruitextract zorgen voor de natuurlijke zoeting van de fruityoghurt. De 
drinkyoghurt is gezoet met geconcentreerd druivensap en Stevia-extract om de 
drinkyoghurt laag in suikers te houden. Deze natuurlijke ingrediënten zie je wel vaker op 
een pak staan. Arla zet echter ook de ondersteunende ingrediënten op de verpakking. 
Zelfs de natuurlijke toevoegingen die wettelijk niet vermeld hoeven worden, zoals 
maïszetmeel om te voorkomen dat het fruit naar de bodem zakt en het citroensap dat 
zorgt voor een goede zoet/zuurbalans in het fruit. Om de smaak van het fruit te 
ondersteunen maakt natuurlijk aroma de yoghurts compleet.  
 

De halfvolle fruityoghurt van Arla NATURALS® (750 ml) is vanaf 9 mei in de Nederlandse 
supermarkt verkrijgbaar in de smaken Rood fruit, Bosfruit en Mango voor een 
verkoopadviesprijs van € 1,49. De magere drinkyoghurt van Arla NATURALS® is vanaf 
30 mei te koop in de smaken Rood fruit en Bosfruit. De verkoopadviesprijs van het literpak 
is € 1,39.  
 
Wil je iets delen via social media, dan kun je het beste de hashtag #ArlaNaturals 
gebruiken. 
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