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SIMONE A SOIF!,
WAT IS DAT PRECIES?
Simone a Soif! is een waterdrankje op basis van fruit en planten, ideaal voor een gezond aperitief. Het is bio en bevat geen toegevoegde suikers, additieven of alcohol. Enkel een pak plezier. Het is een natuurlijk alternatief voor die al te chemische frisdranken en mierzoete sapjes.
Het bestaat enkel uit water, waterdamp van planten (hydrolaat) en echt seizoensfruit (geen
concentraten). Het resultaat is verbluffend: een fris en subtiel drankje met buitengewone
eigenschappen!
Enkel natuurlijke stoffen, verder niets? Dat klopt! Nee, we voegen niets anders toe. Absoluut
NIETS! Geen suiker of zoetstoffen. Ook geen bewaarmiddelen, kleurstoffen, additieven of
aroma’s, nee, zelfs geen zogenaamde “natuurlijke” aroma’s. Oh nee!
Een 100% natuurlijke, biologische en suikerarme «hydrolade», ... Dat is wat ons zo uniek
maakt!Neem gerust een kijkje op de achterkant van ons etiket. We hebben niets te verbergen!
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WAT MAAKT HET
ZO BIJZONDER?
INNOVATIEF
Een hydrolaat, zegt dat je iets? Dat aromatische water met tal van buitengewone eigenschappen?
Wij zijn een van de eerste merken ter wereld die hydrolaten in een verfrissend drankje gebruiken.
SUIKERARM
Eindelijk een echt alternatief voor mierzoete en al te chemische frisdranken! Zonder toegevoegde suikers, zoetstoffen of suikervervangers. SIMONE a Soif! mag zich met trots een van de minst suikerhoudende dranken op de markt noemen. Het bevat gemiddeld slechts 15 kcal/ 100 ml.
NATUURLIJK
Onze dranken zijn biologisch gecertificeerd en bestaan enkel uit planten,
echt fruit en water voor de frisheid. Wij voegen geen bewaarmiddelen,
kleurstoffen, voedingszuren, vruchtenconcentraten of aroma’s toe.
VAN BIJ ONS
Door met lokale producten te werken, kunnen we niet enkel de ingrediënten beter traceren, maar ook de ecologische voetafdruk van onze
drankjes verkleinen. We proberen dan ook zoveel mogelijk de voorkeur te
geven aan lokale partnerschappen en de toeleveringsketens kort te houden.

STAP 1:
DE PLANTEN

HYDROLAAT ?

Planten met unieke aroma’s uitkiezen.

Hydrolaten zijn een verschijnsel dat al in het Oude Egypte
gekend was. Ze worden verkregen door aromatische
planten of gewassen te distilleren tot waterdamp om een
etherische olie te verkrijgen.
De stoom vervoert de aromatische moleculen naar de distilleerkolf. Wanneer deze damp afkoelt en opnieuw vloeibaar
wordt, scheidt de etherische olie zich van het water, dat nu
een hydrolaat is.
Hoewel het hydrolaat aromatische moleculen en water
bevat, is het geen water waaraan een essentiële olie toegevoegd is. Daarom kunnen ook kinderen of zwangere
STAP 5 :
HYDROLATERENvrouwen van een hydrolade genieten.
De hydrolaten komen in actie: genezen,
hydrateren, parfumeren en koken.

STAP 2 :
DISTILLEREN

Dit is het meest ingewikkelde moment.

STAP 3 :
SCHEIDEN

Etherische olie en hydrolaat kunnen
onmogelijk samen verder!

STAP 4 :
OPVANGEN
Elke druppel telt.
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ONZE FILOSOFIE
Onze filosofie bestaat erin natuurlijke drankjes te produceren
met respect voor de mens en de natuur. Drankjes waar je bovendien heerlijk van geniet!
Het natuurlijke, het genot, het respect en de wens om voor verandering te zorgen, dat zijn de waarden die we dag in dag uit
meedragen.
Onze missie? Je gezond te laten genieten.
Hoe zetten we ons engagement om in de praktijk?
1. We combineren genot, gezondheid en het milieu in een
drankje dat van nature suikerarm is.
2. We mobiliseren zoveel mogelijk lokale spelers.
3. We willen groenten, planten en fruit uit onze eigen streek in
ongeziene smaakcombinaties herontdekken.
4. We willen een merk creëren dat opgewektheid, avontuur en
creativiteit uitstraalt.
Wat doet het goed jezelf te verwennen!

WIE VERSCHUILT ZICH ACHTER ?
Een vrouw en twee mannen, maar vooral drie mensen met een passie voor de goede dingen in het leven.
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ALEXANDRE VAN DER VAEREN
Alexandre heeft zijn job bij een internationale speler op de drankenmarkt verlaten om ons team te komen versterken.
Hij heeft daarbij één missie: van Simone
a Soif! dé referentie in België en daarbuiten maken als het op “beter drinken”
aankomt. Hij organiseert de productie
en laat restaurants en winkels onze dranken ontdekken zodat ook jij van Simone
a Soif! kan genieten!

ANTOINE DE MENTEN
Als dromer, levensgenieter,
fijnproever en gepassioneerde
natuurliefhebber is Antoine er
steeds voor te vinden om je
kennis te laten maken met het
meest verfrissende drankje van
het continent!

W
S + AT

AGNÈS BONFOND
Agnès is de bezielster en oprichtster van het project. Ze heeft ervaring op het vlak van management,
meer bepaald in de groothandel.
Ze ontwikkelt de recepten en volgt
de algemene strategie van het
project op.
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HOE HET ALLEMAAL
BEGON ?
Net als vele andere projecten is Simone a Soif! ontstaan uit een frustratie. Hoe
kon het in onze wereld, waarin alles al uitgevonden leek, nog steeds onmogelijk
zijn om een 100% natuurlijk drankje te vinden dat bovendien heerlijk is en amper
suiker bevat?
Je denkt waarschijnlijk: “maar er zijn er toch te veel om op te noemen?”:
MINERAALWATER: inderdaad 100% natuurlijk, maar met een laag fun-gehalte
VRUCHTENSAP: 100% natuurlijk, maar jammer genoeg nog steeds en vooral een
suikerbom! (10 tot 14 g/ 100 ml)
LIGHT FRISDRANKEN: ik hoop dat dat een grapje was! Die zitten boordevol
zoetstoffen.
BIO-LIMONADES: limonade is en blijft limonade = sugar baby
Toen Agnès in 2013 voor de verjaardag van haar dochter vruchteloos naar dit
ideale drankje op zoek ging, was ze er het hart van in. Ze besliste dan maar de
handen uit de mouwen te steken en het zelf te maken. De kinderen waren er weg
van, hun ouders ook en zo begon Simone aan haar prachtige avontuur.

WAAR KOMT DE
NAAM VANDAAN?
Agnès liet zich inspireren door een kruidenierster uit Corrèze en ontwikkelde zo
een heerlijke mix van water, versgeperst fruit, groenten en planten.
MAAR WELKE NAAM GEEF JE AAN EEN 100% NATUURLIJKE, OVERHEERLIJKE EN SUIKERARME DRANK?
Toen Agnès haar buurvrouw Simone uitnodigde om haar uitvinding te komen
proeven, kwam de naam spontaan naar boven. Simone, het omaatje dat stralend uit haar Citroën stapte, was volgens Agnès alles waar de nieuwe drank voor
stond: genietend van het leven, zonder zorgen of franjes. Simone zette het glas
dat Agnès haar gaf aan de lippen en nog voor Agnès haar kon vertellen wat ze
precies proefde, vroeg Simone haar al om meer.
Simone werd geboren en Simone had dorst!
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DE SMAKEN
KERS + HOP

PEER + STROBLOEM

DEZE COMPLEXE EN VERBLUFFENDE SMAAK IS
EEN EERBETOON AAN HET KRIEKBIER, WAARBIJ DE HOP VOOR TOETSEN VAN HOOI EN CITRUSVRUCHTEN ZORGT.

LAAT JE DOOR JE SMAAKPAPILLEN
MEEVOEREN NAAR HET ZUIDEN...
GENIET VAN DE ZON OP JE HUID, DE
KRUIDIGE GEUR VAN STROBLOEM EN
DE ZACHTE SMAAK VAN PEER.

APPEL + GERANIUM
KOMKOMMER + MUNT

HET ZOETE APPELAROMA, HET DELICATE PARFUM
VAN GERANIUM… ALSOF JE OP EEN BEDJE VAN BLOEMEN IN DE SCHADUW VAN EEN EEUWENOUDE APPELBOOM LIGT. ONTSPAN JE MAAR EN HAAL DIEP ADEM.

ZO VERKWIKKEND ALS EEN SPRONG IN HET
FRISSE WATER VAN EEN RIVIER.
VOEL JE HOE EEN GOLF VAN FRISHEID MET
EEN VLEUG VAN MUNT EN KOMKOMMER JE
HELE LICHAAM DOORDRINGT?

AARDBEI + MELISSE

SLUIT JE OGEN EN KEER TERUG NAAR JE
KINDERTIJD! NAAR DE SMAAK VAN MELISSE,
DE AARBEIENPLUK EN DE WEEKENDS OP HET
PLATTELAND UIT JE JEUGD.

RABARBER + LAVENDEL

DE NOSTALGISCHE SMAAK VAN RABARBER MET EEN
ZUURHEID DIE IN EVENWICHT GEBRACHT WORDT
DOOR EEN ZWEEMPJE PEER EN VOORAL DE DIEPE
EN BLOEMIGE SMAAK VAN LAVENDEL DIE VOOR PURE
POËSIE ZORGT.

WANNEER DRINK JE
BEST EEN
SIMONE A SOIF!?
De drankjes zijn van nature verfrissend en subtiel, waardoor ze de hele dag door het ideale gezelschap vormen,
maar wij drinken ze het liefst bij het aperitief of bij de
lunch.
Aangezien ze weinig suiker bevatten, kan je ze ook aan je
kinderen geven in plaats van vruchtensap of frisdrank. Bovendien redden ze vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven van steeds maar datzelfde tomatensapje. Ook
mensen die moeten autorijden, zullen het op prijs stellen
niet altijd water te hoeven drinken.
Simone a Soif! is superlekker op zijn eentje, maar je kan
het gerust ook combineren in een cocktail. Simone a Soif!
mengt heerlijk met sterke drank: een gin met komkommer-munt of wodka met aardbei-melisse weet je smaakpapillen en je tafelgenoten zeker te verleiden.
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Ontdek Simone a Soif! op:

WEBSITE :

www.simoneasoif.be

INSTAGRAM :

www.instagram.com/simoneasoif

FACEBOOK :

www.facebook.com/simoneasoif

LINKEDIN :

linkedin.com/company/simone-a-soif-

@simoneasoif

