
   

 

 

Beverwijk, 24 januari 2012 

Productintroductie, Pers 

Yoghurt, zelfgemaakt!  

Steeds meer gaan we producten weer thuis zelf maken, appeltaart, boerenkool, 

soep. Wat eerst het gemak was van kant-en-klaar, verlangen we weer meer naar de 

echtheid van producten. Natuurlijk maken we handig gebruik van alle kant-en-klaar 

producten, maar we streven naar een mooie balans. We komen erachter dat het in 

veel gevallen niet zo veel moeite kost om iets zelf te maken 

en zelfgemaakt is toch ook veel lekkerder en gezonder.  

Vanaf 13 februari is EasiYo bij alle filialen van De Tuinen 

verkrijgbaar. Een yoghurtmaker en verschillende smaken 

EasiYo, om thuis heerlijk verse yoghurt te maken. 

Waarom zelf yoghurt maken? 

Yoghurt zit boordevol calcium en eiwitten, maar ook 

culturen die ten goede komen aan de spijsvertering. Er is 

alleen voordeel bij yoghurtculturen als ze levend zijn en omdat ze een beperkte 

levensduur hebben, is vers gemaakte yoghurt het beste en erg lekker. 

De voordelen van EasiYo Yoghurt op een rij: 

- Miljoenen levende culturen in iedere hap, inclusief de acidophilusbacterie 

- Bron van eiwitten en calcium 

- Geen kunstmatige kleurstoffen, conserveermiddelen of stabilisatoren 

- Glutenvrij, Vegetarisch 

- Melkpoeder komt van weidekoeien die tevreden grazen in de sappige wiedes 

van Hokitika aan de westkust van Nieuw-Zeeland, bekend om zijn gletsjers en 

regenwouden. 

Hoe maak je thuis je eigen verse yoghurt?  

Dat klinkt vrij ingewikkeld, maar met EasiYo heb je in drie stappen je eigen vers 

gemaakte yoghurt.  

 

 

 

 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 



   

 

 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met De Tuinen 

B.V. afdeling Marketing & Communicatie 

Tel. nummer:  0251 257070 

E-mailadres:   pers@detuinen.nl  
 

 

Prijzen van EasiYo: 

EASIYO YOGHURT VANILLE 230G  €     3.49  

EASIYO GRIEKSE YOGHURT 170G  €     3.49  

EASIYO YOGHURT MANGO 225G  €     3.49  

EASIYO YOGHURT NATUREL 140G  €     2.99  

EASIYO YOGHURT FRAMBOZEN 230G  €     3.49  

EASIYO YOGHURT AARDBEIEN 240G  €     3.49  

EASIYO MAGERE GRIEKSE YOGHURT 170G  €     3.49  

EASIYO YOGHURT BOSVRUCHTEN 225G  €     3.49  

EASIYO GRIEKSE YOGHURT KOKOS 240G  €     3.79  

EASIYO YOGHURT MAKER 1 STUK  €   19.99  

 

Hieronder de link naar een filmpje over EasiYo op Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=TbH4LFphUq4&feature=related 

 

 


