
Met Felix Venter’s komt een nieuw Belgisch merk van porridge (havermoutpap in het Nederlands) op de markt. 
De missie van deze nieuwkomer zit verborgen in de van oorsprong Latijnse naam: “uw maag gelukkig maken”.
 
Hebt u het ook gehad met het te hoge suikergehalte van uw ontbijt en met die maag die na amper een uur 
alweer begint te knorren? Dan is de Felix Venter’s porridge u op het lijf geschreven! Dankzij de vezels van de 
volkorengranen zorgen deze porridges op basis van haver, zaden en gedroogde vruchten voor een lang 
verzadigd gevoel. Bovendien bevatten ze geen gluten en ook geen toegevoegde suikers. Maar heeft dit dan wel 
nog smaak? Absoluut! Door de gedroogde vruchten is een heerlijk ontbijt dat binnen 5 minuten klaar is, 
gegarandeerd. 
 
De oprichters van Felix Venter’s zijn gepassioneerd door het milieu en die passie willen ze graag delen met de 
rest van de wereld. Daarom gebruiken ze enkel ingrediënten uit de biologische landbouw. Zo geniet u
’s morgens niet alleen van een gezond en smakelijk ontbijt, maar doet u dat ook met een gerust gemoed.
 
Felix Venter’s denkt niet alleen aan de toekomst van onze planeet, maar ook aan kinderen die nu in armoede 
leven. Ook zij verdienen een “gelukkige maag”. Daarom schenkt het bedrijf voor elke verkochte doos Felix 
Venter’s een maaltijd aan één kansarm kind.
 
Klaar om het roer om te gooien bij het ontbijt? Maak dan kennis met de producten van Felix Venter’s in uw 
Okay-buurtsupermarkt, in uw Cora-hypermarkt of op de website.

Deze fruitige porridge met krachtige 
gojibessen, heerlijke rode vruchten 
en stukjes ongeschilde appel 
verleidt door zijn smaak en zijn 
lekkere geur. 
Vanaf € 4,89

PORRIDGE MET KOKOS, CACAO 
EN CHIAZAAD

PORRIDGE MET HENNEPZAAD 
EN GEDROOGD FRUIT

PORRIDGE MET GOJIBESSEN EN 
RODE VRUCHTEN

Deze porridge biedt een 
verrukkelijke combinatie van heerlijk 
geurende cacao, kokosrasp met 
gezond chiazaad. 
Vanaf € 4,59

Wist u dat hennepzaad de 
hoogste voedingswaarde ter 
wereld heeft? De combinatie met 
droge vruchten zorgt voor een 
streling van uw smaakpapillen. 
Vanaf € 4,59

Avenue Louise 523
1050 Bruxelles 

Contactpersoon : Laurence Meeus
Phone : +32 (0) 497 64 83 46

Email : laurence@felixventers.com

NIEUWE BELGISCHE PORRIDGES 
VOOR EEN GEZOND EN SMAKELIJK ONTBIJT

www.felixventers.com
  @felixventers
 /felixventers


