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THE  VENDING  REVOLUTION



Waarom 
plantaardige
vending 
ingrediënten op 
basis van haver
Je kunt er tegenwoordig bĳna niet meer omheen: 
onze geliefde aarde krĳgt het steeds moeilĳker. 
Onder andere in de politiek, op de commerciële 
zenders en op straat is dit dan ook veelal onderwerp 
van gesprek. Dit is hét moment om het milieu, maar 
ook onze gezondheid, het welzĳn van de dieren en 
het wereldvoedselprobleem een handje te helpen. 
Wil jĳ weten hoe jĳ als bedrĳf je steentje bĳ kunt 
dragen? Kies dan voor ingrediënten in je koffie-
machines op plantaardige basis van Oatplus. 
Aangezien o.a. vending industrie een belangrĳke 
rol kan spelen in het verbeteren van bovengenoem-
de, ontwikkelden we speciaal voor deze industrie 
onze producten, met als statement: "The vending 
revolution". Op deze manier kun je blĳven genieten 
van je dagelĳkse kopje(s) koffie op melk basis en 
chocolademelk, maar dan op een verantwoorde 
manier. Waarom het zo belangrĳk is om voor 
plantaardig te kiezen, leggen we je graag uit. 

Milieu: Op dit moment is bekend dat onze
voedselconsumptie een kwart van de uitstoot van 
broeikasgassen verzorgt. Tegenwoordig bestaat een 
groot deel van onze consumptie uit producten uit 
de veeteelt. Denk aan je stuk vlees 's avonds, je eitje 
op zondag en natuurlĳk je dagelĳkse kop(pen) 
koffie. Veeteelt is echter één van de grotere uit-
stoters van broeikasgassen. Het heeft zelfs een 
grotere impact dan het verkeer! Kies je voor plant-
aardig, dan verminder je de veeteeltconsumptie en 
daarmee de druk op het klimaat. 
Ook is er voor dierlĳk voedsel veel meer water 
nodig dan voor plantaardig voedsel. Hierdoor is de 
ecologische voetafdruk van plantaardige producten 
veel minder groot dan van dierlĳke producten.

Gezondheid: De factor die wellicht het
meest dichtbĳ jezelf ligt, is je eigen gezondheid. 
In een wereld waarin onze gezondheid belangrĳker 
is dan ooit, kun je er goed aan doen om voor 
plantaardig te kiezen. Een plantaardig dieet kan 
namelĳk het risico op diabetes, hart- en vaatziekten 
en borst-, darm- en prostaatkanker verlagen. 
Daarnaast bestaat er ook lactose-intolerantie: het 
onvermogen om lactose uit melksuiker te verteren. 
Hierdoor kunnen darmklachten ontstaan. 
Lactose is een ingrediënt uit traditionele koemelk. 

Kies je dus voor plantaardige ingrediënten voor je 
koffie, dan voorkom je dit probleem.
Ook een allergie voor koemelk of koemelk eiwit 
komt voor. Bĳ deze voedselallergieën is er sprake 
van een ongewenste reactie op eiwitten uit 
koemelk. Dit wordt weer veroorzaakt door een 
heftige reactie van het immuunsysteem van het 
lichaam. Bĳ plantaardige producten is dit dus ook 
niet aan de orde.

Dierenwelzĳn: Vraag je aan iemand
wat zĳn of haar reden is voor het kiezen voor plant- 
aardige producten, dan is er een grote kans dat je 
als antwoord "dierenwelzĳn" krĳgt. Bĳ de vervaardi-
ging van dierlĳke producten, zoals melk, wordt er 
namelĳk veel leed en schade aan dieren toegebracht.
Daar worden wĳ bĳ Oatplus erg ongelukkig van.

Wereldvoedselprobleem:  
Helaas beschikt niet ieder land over de juiste 
voedselvoorziening: er heerst veel voedselschaarste 
op de wereld. Een belangrĳke oorzaak hiervan is 
dat veeteelt naar verhouding veel landbouwgrond 
in gebruik neemt. Vervang je een dierlĳk product 
voor een plantaardig product met gelĳke voedings-
waarde, dan zal daar minder landbouwgrond voor 
nodig zĳn. 
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[NL] Ingrediënten: glucosestroop 44,2%, geraffineerde 
kokosolie 22,4%, glutenvrĳ havermeel 21,4%, erwt-eiwit 
3,2%, stabilisator E340 1,8%, anti klontermiddel E341 
0,5%. Voedingswaarden per 100 gram: Energie 1959 kJ /
480 kcal, vet 25,5 g, waarvan verzadigde vetzuren 
20,5 g, koolhydraten 63,5 g, waarvan suikers 9,4 g, eiwit 
4,9 g, zout 0 g.

[EN] Ingredients: glucose syrup 44.2%, refined coconut 

oil 22.4%, gluten free oat flour 21.4%, pea protein 3.2%, 
stabilizer E340 1.8%, anti-caking agent E341 0.5%. 
Nutritional values per 100 grams: energy 1959 kJ / 
480 kcal, fat 25.5 g, of which saturated fatty acids 
20.5 g, carbohydrates 63.5 g, of which sugars 9.4 g, 
protein 4.9 g, salt 0 g.

[FR] Ingrédients: sirop de glucose 44,2%, huile de coco 
raffinée 22,4%, farine d'avoine sans gluten 21,4%, 
protéine de pois 3,2%, stabilisateur E340 1,8%, 
anti-agglomérant E341 0,5%. Valeurs nutritionnelles 
pour 100 grammes: énergie 1959 kJ / 480 kcal, lipides 
25,5 g, dont acides gras saturés 20,5 g, glucides 63,5 g, 
dont sucres 9,4 g, protéines 4,9 g, sel 0 g.

[DE] Zutaten: Glukosesirup 44,2%, raffiniertes Kokosöl 
22,4%, glutenfreies Hafermehl 21,4%, Erbsenprotein 
3,2%, Stabilisator E340 1,8%, Antibackmittel E341 0,5%. 
Nährwerte pro 100 Gramm: Energie 1959 kJ / 480 kcal, 
Fett 25,5 g, davon gesättigte Fettsäuren 20,5 g, 
Kohlenhydrate 63,5 g, davon Zucker 9,4 g, Protein 4,9 g
Salz 0 g. 

[NL] Ingrediënten: glucosestroop 47,3%, geraffineerde 
kokosolie 24,0%, glutenvrĳ havermeel 22,9%, erwt-eiwit 
3,4%, stabilisator E340 1,9%, anti klontermiddel E341 
0,5%. Voedingswaarden per 100 gram: energie 2095 kJ /
501 kcal, vet 25,5 g, waarvan verzadigde vetzuren 21,9 g,
koolhydraten 61,7 g, waarvan suikers 10 g, eiwit 5,2 g, 
zout 0 g.

[EN] Ingredients: glucose syrup 47.3%, refined coconut 

oil 24.0%, gluten free oat flour 22.9%, pea protein 3.4%, 
stabilizer E340 1.9%, anti-caking agent E341 0.5%. 
Nutritional values   per 100 grams: energy 2095 kJ / 
501 kcal, fat 25.5 g, of which saturated fatty acids 
21.9 g, carbohydrates 61.7 g, of which sugars 10 g, 
protein 5.2 g, salt 0 g.

[FR] Ingrédients: sirop de glucose 47,3%, huile de coco 
raffinée 24,0%, farine d'avoine sans gluten 22,9%, 
protéine de pois 3,4%, stabilisateur E340 1,9%, 
anti-agglomérant E341 0,5%. Valeurs nutritionnelles 
pour 100 grammes: énergie 2095 kJ / 501 kcal, lipides 
25,5 g, dont acides gras saturés 21,9 g, glucides 61,7 g, 
dont sucres 10 g, protéines 5,2 g, sel 0 g.

[DE] Zutaten: Glukosesirup 47,3%, raffiniertes Kokosöl 
24,0%, glutenfreies Hafermehl 22,9%, Erbsenprotein 
3,4%, Stabilisator E340 1,9%, Antibackmittel E341 0,5%. 
Nährwerte pro 100 Gramm: Energie 2095 kJ / 501 kcal, 
Fett 25,5 g, davon gesättigte Fettsäuren 21,9 g, 
Kohlenhydrate 61,7 g, davon Zucker 10 g, Protein 5,2 g, 
Salz 0 g.

[NL] Ingrediënten: suiker, glutenvrĳ havermeel 10,50%, 
cacaopoeder* 14%, anti klontermiddel E341. Voedings-
waarden per 100 gram: energie 1191 kJ / 285 kcal, vet 
15 g, waarvan verzadigde vetzuren 12 g, koolhydraten 
69,7 g, waarvan suikers 45,2 g, eiwit  2,7 g, zetmeel 1,2 g,
zout 0 g. * Rainforest Alliance Certified, ra.org.

[EN] Ingredient: sugar, gluten free oat flour 10.50%, 
cocoa powder* 14%, anti-caking agent E341. Nutritional 

values per 100 grams: energy 1191 kJ / 285 kcal, fat 15 g,
of which saturated fatty acids 12 g, carbohydrates 69.7 g, 
of which sugars 45.2 g, protein 2.7 g, starch 1.2 g, salt 0 g.
* Rainforest Alliance Certified, ra.org.

[FR] Ingrédients: du sucre, farine d'avoine sans gluten 
10,50%, poudre de cacao* 14%, agent anti-agglomérant 
E341. Valeurs nutritionnelles pour 100 grammes: 
énergie 1191 kJ / 285 kcal, lipides 15 g, dont acides gras 
saturés 12 g, glucides 69,7 g, dont sucres 45,2 g, 
protéines 2,7 g, amidon 1,2 g, sel 0 g. *Rainforest 
Alliance Certified, ra.org.

[DE] Zutaten: Zucker, glutenfreies Hafermehl 10,50%, 
Kakaopulver* 14%, Antibackmittel E341. Nährwerte pro 
100 Gramm: Energie 1191 kJ / 285 kcal, Fett 15 g, davon 
gesättigte Fettsäuren 12 g, Kohlenhydrate 69,7 g, davon 
Zucker 45,2 g, Protein 2,7 g, Stärke 1,2 g, Salz 0 g.
* Rainforest Alliance Certified, ra.org.  


