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PERSBERICHT 
 
 

AMANDEL EIWIT VAN CALIFORNISCHE AMANDELEN VIA LITHOS 
Shake it, Bake it, Blend it or Mix it 

 
 
 

Kon er nu echt nog iets heel nieuws worden toegevoegd aan het scala van plantaardige eiwitten? Lithos 
Ingredients’ antwoord daarop is een volmondig “JA”!  
Door de overeenkomst met het Amerikaanse Nut Butter Concepts kan Lithos Ingredients nu een uniek 
plantaardig eiwit voor de Benelux aanbieden, waarmee inderdaad iets echt nieuws wordt toegevoegd.  

 
Dat plantaardig eiwit komt nu via Lithos voor het eerst naar 
Europa: het amandel eiwit van de Californische producent 
Nut Butter Concepts. In Amerika timmert dit bedrijf al flink 
aan de weg en nu wordt ook de oversteek naar Europa 
gemaakt.  
 
Amandelen zijn echte powerfoods: rijk aan vitamines, 
mineralen, voedingsvezel en natuurlijk aan eiwit. Ze zijn 
van nature glutenvrij en hebben gezondheidsvoordelen die 
worden gerelateerd aan hartgezondheid, 
hersengezondheid en bloedsuikermanagement. 
 
Nut Butter Concepts heeft een gepatenteerde technology ontwikkeld waarmee ’s werelds eerste amandel 
eiwit poeder kan worden geproduceerd. Dit amandel eiwit poeder wordt gemaakt van 100% Californische 
amandelen, zonder additieven, zonder dragerstoffen, zonder verhitting en zonder chemicaliën. Dit alles 
onder de hoogste kwaliteitsstandaarden en met de gehele, Californische amandel als startpunt.  
Dit amandel eiwit is voor iedere formuleerder een droomingrediënt want het is geschikt voor iedere 
toepassing en ieder proces. Het lost heel makkelijk en klontvrij op, heeft een uitstekenede smaak, geeft 
geen off-taste en levert iets minder dan 60% eiwit. Kortom: 
 

Shake it, Bake it, Blend it or Mix it 

Lithos Ingredients: een gespecialiseerde marketing & distributie firma die exclusieve partnerschappen heeft  voor  unieke ingrediënten zoals Veri-te™ resveratrol, 
CurQfen® curcumine, saffraanextract affron®, marine magnesium Aquamin®, lithothamnium calcareum Aquamin®, native collagen II b-2Cool®, jointhealth extract 
Mobilee®, dubbelgecoate probiotica LAB2PRO™, BioenergyRibose®, aged black garlic ABG10+®, MitoActive®, L-Theanine / Suntheanine®, voedingsvezels psyllium 
husk en Sunfiber®, eierschaal membraan Biovaflex®, olijfbladextract, Sucrosomial®nutrients, groene thee extracten Sunphenon®/Teavigo®, BerryShield™Tart 
Cherry, Rhodiola rosea Rhodiolife®, Puremune yeast extract, Riagev®etc. (www.lithosingredients.nl) 
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