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WAT IS AGROPOŠTA?
Agropošta is een familiebedrijf dat in 2011 is gestart
met het produceren van limonadesiropen. Het idee
is ontstaan uit liefde voor de natuur en kennis van
planten en fruit die binnen deze Kroatische familie
steeds werd doorgegeven van generatie op generatie.
De 100% biologische ingrediënten worden met de hand
geplukt en vervolgens op ambachtelijke wijze verwerkt
tot siropen.
Inmiddels is het assortiment uitgebreid met ready to
drink limonades en ice popsicles (ijslolly’s). Allemaal
volgens oma’s recept in een eigentijds, duurzaam jasje.

Al onze producten zijn volledig biologisch en SKAL gecertificeerd.
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EVEN OVER DE NAAM
Agropošta betekent letterlijk ‘Post uit de natuur’.
Mooi toch? Want wie wil er nou geen 100%
natuurlijke limonade drinken die met liefde en zorg
bereid is? Eigenlijk zijn het dus gewoon vloeibare
liefdesbrieven. Post uit de natuur betekent ook “met
liefde voor natuur en milieu”.
Zo staat ecologische duurzaamheid altijd voorop en
zorgen we ervoor dat de ongerepte natuur er voor de
volgende generatie ook nog is. We plukken dan ook net
genoeg zonder de plant te beschadigen, dus met veel
respect voor de natuur.
Ook gebruiken we verpakkingsmaterialen die recyclebaar
zijn. In het algemeen geldt dat de impact van het materiaal
meestal laag is als het recyclebaar is. Zo is glas 100%
recyclebaar en zijn onze sachets nu ook gemaakt van
100% recyclebaar plastic.
Op die manier proberen wij een bijdrage te leveren aan
de weg naar een circulaire economie.
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INNOVATIES 2022
nieuwe smaak & extra giftbox

nieuwe smaak: citroengras - gember
De achtste smaak in de Agropošta familie is
citroengras - gember.
Een fijne combinatie van smaken met een oosters tintje,
net even anders dan je van ons gewend bent,
maar oh zo lekker!
De citroengras bladeren hebben een fris-zure
citroenachtige smaak en kunnen perfect gecombineerd
worden met het pittige karakter van gember.
Dit glas limonade is een heerlijke frisse dorstlesser.

extra giftbox: ijslolly’s

De giftbox bevat 4 ijslolly’s,
van iedere smaak één.
4 SMAKEN:
Framboos, aardbei,
citroen, vlierbloesem

Verpakt per 15 in een doos
Afmeting: 160x104x27 mm
Vanaf 2500 is het doosje te personaliseren
De verpakking is 100% recyclebaar
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LIMONADESIROPEN
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READY TO DRINK

single-serve sachet siroop — 32 ml

Ready to drink flesje — 250 ml

* unieke beleving voor de gast in de horeca
* neemt weinig (koel)ruimte in beslag
* low carbon footprint
* handig on the go
8 SMAKEN:
Framboos, aardbei, salie, lavendel,
munt, citroen, vlierbloesem,
citroengras/gember*
Verpakt per 50 sachets van 32 ml
van een of meer smaken in een doos
Afmeting: 155x50x15 mm
De verpakking is 100% recyclebaar

LIMONADESIROPEN
Fles siroop — 500 ml

* ideaal voor koude of warme dranken
* goede keuze voor cocktails
* glazen fles, luxe etiket
8 SMAKEN: Framboos, aardbei, salie,
lavendel, munt, citroen, vlier-bloesem,
citroengras/gember*
Verpakt per 6 in een doos
De verpakking is 100% recyclebaar

* koolzuurvrij
* glazen flesje, luxe etiket
* easy to serve
8 SMAKEN: Framboos, aardbei, salie, lavendel,
munt, citroen, vlierbloesem, citroengras/gember*
Verpakt per 12 in een doos - één smaak
De verpakking is 100% recyclebaar

GIFTBOX

5x single-serve sachet siroop — 32 ml

* post uit de natuur
5 SMAKEN: Framboos, salie, lavendel,
munt, citroen, vlierbloesem
Verpakt per 15 in een doos
Afmeting: 160x104x27 mm
Vanaf 2500 is het doosje te personaliseren
De verpakking is 100% recyclebaar

*Binnenkor t
NIEUWE SMA AK
CITROENGR AS/
GEMBER
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BIO ICE POPSICLES
IJslolly’s — 50 ml

Wie kent niet de vrieslollies van vroeger? Een heerlijke verfrissing op een
warme dag! Nu ook in een Agropošta jasje en gemaakt van onze premium
limonades, dus met alle USP’s zoals je van ons gewend bent.

LOS TE BESTELLEN
De ijslolly’s zijn verkrijgbaar
in de smaken aardbei, framboos,
citroen en vlierbloesem.
Te bestellen per doos van 50 stuks
Afmeting: 160x50x15 mm
De verpakking is 100% recyclebaar

DOOSJE VAN 8 STUKS
2 x aardbei, 2 x framboos,
2 x citroen en 2 x vlierbloesem.

Energie

Vet

– waarvan
verzadigd

Koolhydraten

waarvan suikers

Proteïne

Zout

Te bestellen per doos met 20 doosjes.
Afmeting doosje: 170x50x50 mm
De verpakking is 100% recyclebaar

vlierbloesem, framboos, aardbei

130 kJ/31 kcal

0g

0g

7,8 g

7,7 g

0g

0g

citroen

96 kJ/23 kcal

0g

0g

5,7 g

5,5 g

0g

0g

Voedingswaarde (per 100 ml)

waarom AGROPOŠTA?

de vertrouwde SMAKEN

Agropošta is natuurlijke limonadesiroop met liefde gemaakt volgens traditioneel Kroatisch recept.
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Deze limonade heeft
een friszure smaak,
gemaakt van de rijpste
citroenen uit het Middellandse Zeegebied.
Iedere citroen wordt
met de hand geperst,
want als je het doet,
moet je het goed doen.

Een smaakexplosie van
jonge, wilde saliebloemen die precies
worden geplukt als de
knop een bloem wordt.
Op dat moment laat
de plant namelijk de
meeste geur los en dus
de meeste smaken.

Ken jij de biologische
Lavandula Angustifolia
plant al? Nee? Na het
proeven van onze
Lavendel Limonade wil
je niet meer anders. De
smaak van de gebruikte
bloem is zacht en mild
en daarom perfect voor
een dorstig moment.

Deze rijk gevulde aardbeiensiroop smaakt lekker zoet. We plukken
de aardbeien met de
hand en zorgen ervoor
dat alleen de meest
smaakvolle aardbeien
in de siroop verwerkt
worden. Een heerlijke
zoete dorstlesser.

geen toegevoegde aromas

PURE

SMAAK

SMAAK

SMAAK

COMING SOON

geen toegevoegde extracten
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of aroma’s
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Biologische
ingrediënten

Energie

Geen conserveringsmiddelen

vlierbloesem, salie, lavendel, munt,
citroengras-gember

96 kJ/23 kcal

0g

0g

5,7 g

5,6 g

0g

0g

citroen

71 kJ/17 kcal

0g

0g

4,3 g

4,2 g

0g

0g

framboos, aardbei

100 kJ/24 kcal

0g

0g

5,9 g

5,8 g

0g

0g

Voedingswaarde (per 100 ml)
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Agropošta is in zeven verschillende smaken verkrijgbaar:

De kruizemunt om
precies te zijn. En daar
hebben we een reden
voor. De smaak is
uitgesproken, maar niet
té. De blaadjes worden
met de hand geplukt,
net voordat de plant
gaat bloeien. Op dat
moment zijn de smaken
namelijk optimaal en
dat proef je.

Denk je een heerlijke
zoete framboos in je
mond te stoppen, blijkt
‘ie nog zuur! Juist, en
dit scenario willen we
dus voorkomen. Door
de continentale warme
dagen in het gebied
zijn onze handgeplukte
frambozen mierzoet,
maar fris tegelijkertijd.

Vlierbloesem is al
eeuwenlang een mooie
smaakmaker. Precies
de reden waarom
we daar gebruik van
wilden maken. Het
type vlierbloesem waar
Agropošta gebruik van
maakt, betreft alleen de
meest verse bloesem.
Dan zijn de aroma’s op
een hoogtepunt.

THT plantenvarianten:
21 maanden
THT fruitvarianten:
9 maanden
Na opening in koelkast 3
maanden houdbaar
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POS MATERIAAL

BRANDED GLAZEN
Glazen zijn kosteloos
te bestellen

Serveer het sachet in de horeca
naast een glas met water, ijs en
een takje munt of presenteer de
sachets in retail in een display.

DISPLAY SACHETS
Displays zijn kosteloos
te bestellen

POSTER
Posters zijn kosteloos
te bestellen

TAFEL LEAFLET
Leaflets zijn kosteloos
te bestellen

voor meer informatie neem contact op met: lavendel@agroposta.com – +31 (0) 20 6126070

