
Nieuw merk zorgt voor revolutie bij de traditionele levensmiddelen

Uitgelezen noten, de fijnste bessen en de beste proteïne: Per direct zet een nieuw merk de 
levensmiddelenbranche op zijn kop met kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit. foodspring biedt 
hoogwaardige sportvoeding, fitness food en superfoods voor een gezonde en moderne lifestyle.

Er zijn veel levensmiddelen. Maar het gaat om meer. Om het echte nut. Bijvoorbeeld daarom, dat Goji 
bessen zeven keer zoveel vitamine C bevatten als sinaasappelen. Dat kokosolie veel hittebestendiger is 
dan olijfolie. En dat het dankzij het vacuümdrogen mogelijk is, in tegenstelling tot de klassieke gedroogde 
vruchten, 80% van de vitaminen in de crunchy fruits te behouden.

Voedingsmiddelen met een functioneel nut en een natuurlijke oorsprong zijn meer gevraagd dan ooit. 
‚Gezondheid en fitness zijn een statussymbool geworden‘, aldus de beide oprichters Philipp Schrempp en 
Tobias Schüle, ‚foodspring voldoet precies aan deze eisen.‘

De jonge ondernemers staan vol passie achter al hun producten. Samen met hun team van 
voedingswetenschappers en levensmiddeltechnologen ontwikkelen ze ieder product zelf en werken er 
net zo lang aan, tot de producten beter zijn dan de bestaande. Het best mogelijke nut, hoogwaardige 
ingrediënten en fijne smaak, gecombineerd met een eenvoudige bereiding en toepassing zijn daarbij 
altijd de eisen van foodspring.

Voor de hoogwaardigste en smaakvolste Goji bessen reist het team van foodspring bijvoorbeeld naar 
de Chinese regio Ningxia. Want één ding is duidelijk: Voor de producten en hun kwaliteit gaat foodspring 
geen compromissen aan. Van de ontwikkeling in het Berlijnse laboratorium van foodspring tot de 
uitgebreide zoektocht naar de beste ingrediënten en leveranciers, tot een verminderde en duidelijke 
verpakking - foodspring biedt hoogwaardige, functionele levensmiddelen op het gebied van sportvoeding, 
fitness foods en superfoods.

Bij foodspring wordt iedere klant individueel behandeld: De door experts ontwikkelde body check beveelt 
een geheel individuele productcombinatie aan. Daarbij wordt er rekening gehouden met het doel, met 
lichaamseigenschappen en gewoontes. Ook de eigen voedingsdeskundigen helpen bij alle vragen 
rondom voeding, gezondheid en algemene fitness. Interessante tips en inspiratie zijn in het online 
magazine te vinden.
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Onze favorieten

Alle producten en achtergrondinformatie op: www.foodspring.de
foodspring is een merk van Goodminton AG.

Beeldmateriaal kunt u vinden op de webpagina op www.foodspring.de/presse.
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Noten & bessen 

Deze mix van noten & 
bessen is uniek: Om de  
beste ingrediënten te vinden,  
reisden we de wereld rond. 
Zo is een multiculturele mix 
ontstaan – van pistacheno-
ten uit Iran, paranoten uit 
Bolivia tot Goji bessen uit 
China. Zo is de studenten-
haver opnieuw uitgevonden: 
zonder gentechnologie en 
toevoegingen. Maar wel 
met 100% smaak in biokwa-
liteit.

Whey Protein

Optimaal nut bij sport, 
spieropbouw en prestaties 
en tegelijkertijd hoogwaar-
dige ingrediënten? Dat  
verenigt alleen de whey  
proteïne van foodspring. De 
wei voor de shake komt uit 
melk van weidekoeien. Dit 
maakt deze whey tot een 
perfecte begeleider voor alle 
kracht- en duursporters.

Crunchy Fruits

De crunchy fruits leveren in 
een uiterst geconcentreerde 
vorm de volle dosis vitami-
nen en vezels. De revolutio-
naire en geoctroieerde PÄX- 
procedure, waarbij de vruch-
ten vacuümgedroogd wor-
den, maakt het mogelijk: 
De zorgvuldig uitgezochte  
ananas en aardbeien blijven 
krokant en houden toch 80% 
van hun vitaminegehalte. 
Puur fruit, geen toevoegingen 
en zo lekker.


