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PERSBERICHT LACTIS PUR NATUR

Een must voor je heerlijke kaasschotel:
de nieuwe kazen van Pur Natur
Bij Pur Natur denken we spontaan aan yoghurt, maar daar zal binnenkort verandering in komen.
De Belgische zuivelspecialist komt namelijk met een nieuw product op de proppen: kaas!
Na de lancering van het yoghurtijs in de zomer, is het ook in de winterperiode tijd voor iets nieuws.
Bovendien lanceert Pur Natur niet één, maar twee nieuwe kazen.

Pur Natur Fleurie
De Pur Natur Fleurie is een schot in de roos voor iedereen die van romige kazen houdt. Dankzij de
soepele en smeuïge structuur smelt hij in de mond. Maar wat de kaas echt uniek maakt is toch vooral
zijn eenvoud. Een romige lichte melksmaak en een subtiele toets van champignons. Meer heeft de
Pur Natur Fleurie niet nodig. En zo proef je de natuur bij iedere hap.

Pur Natur Greek style

De nieuwe Pur Natur yoghurts:
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Verkrijgbaar in een hersluitbare beker van 700g.

Wij eerbiedigen de aarde, de planten en de dieren,...
ook voor uw gezondheid.

www.purnatur.eu
www.lactispurnatur.be
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NV Pur Natur, een familiebedrijf gesitueerd aan de voet van de Vlaamse Ardennen, staat
garant voor hoogwaardige kwaliteitsproducten onder de merken Pur Natur en Mik.
De Pur Natur yoghurt en verse kazen genieten een ongeëvenaarde smaakbeleving op basis
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van zorgvuldig geselecteerde
biologische ingrediënten.
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