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Greek style yoghurtijs: zacht, romig en fris
De Belgische zuivelspecialist Pur Natur brengt een tweede yoghurtijs op de markt. Na de succesvolle
lancering van het authentieke Pur Natur yoghurtijs, is nu ingezet op Pur Natur Greek style yoghurtijs.
Het Greek style yoghurtijs is even zacht en fris van smaak als de Greek style yoghurt en heeft een
heerlijk romige vaste structuur. Onmisbaar voor lekkerbekken die tijdens zomerse dagen een
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