
ELVEA VERVULT PIONIERSROL
EN VERMELDT NAAST NUTRI-SCORE 

OOK 100% NATUURLIJKHEID

Elvea anno 2019 = 100% natuurlijk + 100% transparant 

ELVEA, hét Italiaanse tomatenmerk uit Angri (Salerno), is trots op zijn 

pure, natuurlijke tomatenproducten. En dat mag geweten zijn! Zo zal 

elke ELVEA verpakking vanaf 1 januari 2019 meer informatie beva�en, 

op 100% transparante wijze. Naast de nutri-score zal een zogeheten 

FreeFrom.IDcard de natuurlijke oorsprong van de ingrediënten 

weergeven.  Want voor ELVEA gaan gezond én lekker hand in hand.  

100% transparantie op
 verpakkingen

ELVEA is een puur, gezond en authentiek merk dat zich 

engageert om die 100% natuurlijk-boodschap ook 

100% transparant naar de consument te 

communiceren. 

Want de consument van vandaag – die bewust op zoek 

gaat naar gezonde en eerlijke voeding – leest steeds 

vaker etike�en en verpakkingen om te weten wat er nu 

écht in een product zit. 

100% NATUURLIJK-NATUREL
zonder bewaarmiddelen - sans conservateurs

zonder kunstmatige toevoegingen - sans additif artificiel

zonder kleurstoffen - sans colorants
glutenvrij & vegan - sans gluten & vegan 

GMO vrij - sans OGM
zonder toegevoegde suikers - sans sucres ajoutés

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Nutri-score:
hulpmiddel om gezond te eten

Wie bezig is met gezonde voeding, ondervindt vaak dat het niet eenvoudig is om in de supermarkt de weg 

naar de juiste producten te vinden. De nutri-score vergemakkelijkt dit. Met het scoresysteem, dat in 2016 

werd ingevoerd in Frankrijk en in augustus 2018 als richtlijn van kracht ging in België, kan de consument 

gezonde producten kiezen in één oogopslag. 

De score van een product wordt weergegeven aan de hand van vijf le�ers en bijhorende kleuren van A (beste 

score; groene kleur) tot E (slechtste score; rode kleur). 

44 van de 45 producten uit het rijke ELVEA-gamma hebben een nutri-score A (= geschikt om dagelijks te 

gebruiken in een evenwichtig en gezond voedingspatroon), behalve de Pomo e Legumi (score C).
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100% Naturale sinds 1885
Het volledige ELVEA-gamma - dat o.a. geproduceerd 

wordt in Noord-Italië (regio rond Parma) en Zuid-Italië 

(regio rond Salerno) - is sinds de oprichting in 1885 

‘100% Naturale’. 

Dankzij de stralende Italiaanse zon en de rijke 

ondergrond verkrijgen de tomaten een ongeëvenaarde 

smaak. Doordat ze na het oogsten binnen de 24 uur 

verwerkt worden, behouden ze alle vitamines, 

mineralen en smaak. Dankzij de pasteurisatie op de 

lijnen zijn conserveermiddelen niet nodig. 

Alle ELVEA-producten zijn zo volledig vrij van 

bewaarmiddelen, kunstmatige toevoegingen, 

kleurstoffen en GMO’s (genetisch gemodificeerde 

bestanddelen). Bovendien is het volledige gamma 

gluten- en lactosevrij en vegan-friendly. 

100%
NATURALE



OVER ELVEA

Het heerlijke verhaal van ELVEA begon toen de Italiaanse gebroeders Luigi en Francesco Vitelli 

emigreerden en – uit een gemis van de Italiaanse keuken - star�en met de import van Zuid-Italiaanse 

tomaten. Eenmaal terug in Italië bouwde Luigi Vitelli een tomatenfabriek, eerst nabij Portici en later in 

Angri, waar het ELVEA hoofdkantoor vandaag de dag nog steeds gevestigd is. Zo blijft ELVEA een feest 

uit Italië! Voor meer info: www.elvea1885.com 
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Voor pers- en beeldmateriaal

Yapado - Sarah Van Oostende – sarah@yapado.com - 0476 49 37 48

Voor verkoopsinformatie 

Charlier-Brabo Group - Christophe Janssens – cjanssens@cbg.be - 0495 50 48 93


