Bites we love
Ik kreeg een box binnen van Bites We Love. Er zijn 4
verschillende boxen en ik kreeg de “Pure Bites” Er zijn heel
veel verschillende zakjes en de onderstaande die kreeg ik
toegestuurd.
Wil je weten wat er nog meer is kijk dan even hier.

Nuts in Blue
De cashews en zwarte bessen stabiliseren de fruitsuikers in de
rozijnen. Geen last van een suikerpiek dus; deze bite geeft
je energie waar je lang iets aan hebt.
De noten daar ben ik gek op, dus die waren zeker lekker. Maar
de zwarte bessen vond ik echt heel zuur, dus echt minder
lekker dan ik gehoopt had.

Pepita P
Edamame en pompoenpitten bakken met een beetje zout levert
deze hartige bite op, die je zou kunnen eten na het sporten.
Of gewoon op de bank met een borrel natuurlijk.
Deze was ook verrassend lekker, had niet verwacht dat deze
zout waren dat maakte het denk juist zo lekker. Dus niet
teveel en te vaak van deze eten. Gelukkig is het dan maar een
klein zakje.

Salt & Sweet
Wij zijn suckers voor de combinatie van zoet en zout. Peanut
butter-Jelly, pindarotsjes: dat werk. Deze romige, zoete
cashews combineren geweldig met de zoutige pinda’s en de
honing.
Ook deze vond ik erg lekker. Ben toch al gek op gezouten
noten, maar eet er nooit teveel van.

Machu Picchu
Die Inca’s waren lang niet gek. Zij ontdekten al lang geleden
deze superbessen. In Incabessen zit eiwit, vitamine A, B, en C
en vezels. Samen met een beetje pure chocolade en de
allerbeste witte amandelen zijn ze een bite die je wel een
poosje op de been houdt.
Deze vond ik verrassend eerlijk gezegd de lekkerste van de 4.
Juist terwijl ik zei niet zo van pure chocola te houden, maar
ik begin het te waarderen.
Heb jij dit weleens geprobeerd of zou je dit weleens willen
proberen?

