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Eerste AbdijciderEntremont
getekend doorSaint Mont des Alpes
Stassenkaas uit de Savoie op basis van rauwe melk

rijping van 7 maanden
eerste Abdijcider beschikbaar in de distributiewordt gemaakt in het hart van de bergen en geniet van
uitgebracht in 2 cuvees blond en bruineen productie en rijping volgens een eeuwenoude
gemaakt in samenwerking met de cisterciënzers vanmethode

de Abdij van de Val Dieueen onnavolgbare textuur een fruitige
fabricage gebaseerd op een dubbelsmaak en een brede waaier aan parfumsijs SaintMont

des Alpes fermentatieproces en een natuurlijkedie de rijkheid van de flora in de Savoie
ischuimontwikkeling in gesloten kuipstreek doen ontdekken

vernieuwing van het hele gamma vaneen nieuwe textuur dankzij de selectie van
de ciders met een nadruk op traditie ende beste melk en een dynamische rijping
de familiale verankering van het merk
en de knowhow van de cidermakers

i van Aubel

Kellogg s sJ
Ancient Legends Cookies en nieuwe
nieuw gamma ontbijtgranen dat bestaat uit

Gateaux Delacre4 lekkere recepten die al het goede van oude granen
en zaden bevatten en die verkrijgbaar zullen zijn als

lancering van een nieuw gamma van cookiesvlokken en knapperige muesli en een nieuwe variant van Gateau voor de
een heerlijke mix van de beste granen en zaden zoals

125 jaar bestaan van Huis Delacre
haver rogge spelt of chia en lijnzaad lekkere cookies met heerlijke zandkoekjesdeeg met
aangevuld met cacao bosbessen appels knapperige smeuïge boter rijkelijk afgewerkt met lekkere
amandelen of cashewnoten

chocoladestukjes of met stukken hazelnoot
elke portie ontbijtgranen bevat meer dan ideaal voor het ontbijt de lekkere en voedzame GateautfMyJlw 25 volkoren granen en vormt een bron break is rijk aan granen 30 havervlokken en 16
van voedingsstoffen die nodig zijn om je te volkoren tarwemeel en omhuld met een fijn laagjeOUinUAMT

helpen een goed gevulde dag door te komen heerlijke melkchocolade
I versheid behouden dankzij

cookies een beschermende folie en
verkocht in een handige tube

2 nieuwe sauzen ft v
nutellavan Didden Nutella B ready

eerste koek gelanceerd door Ferrerokonfijt voor hamburger versterkt de smaak
crunchy textuur met een lekkere NUTELLAvan uw hamburger met de smeuïge en zoete
vulling en krokante korstjestoets van gekarameliseerde uien
voor de fans van een snel ontbijt of van een lekkere snackkonfijt tomaten chili zachte en zoete smaak past
bestaat uit 8 individuele stuks per verpakking voor eenperfect bij kalkoen kip en runderbrochettes
betere bewaring en een snel en eenvoudig gebruikMag ook toevoegd worden in de wokpan
de belangrijkste innovatie door Ferrero gelanceerd sindsfop down squeeze fles heel handig formaat

koud of warm gebruik 1994 en Kinder Bueno C D
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