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VEGAN EN DIEETGEBAK

Vegan appeltaart 1 x 2250 gram, in 12 punten gesneden
Afmetingen:
Art. nr:

Ø c. 27 cm., h. 7 cm.
78108611                                                                                                                                              

Veganistische appeltaart met een heerlijke verse appelvulling en appelschijfjes.

Deze appeltaart van kruimeldeeg is royaal gevuld met verse appels en afgewerkt met appelschijfjes, 
een vegan glansgelei en geroosterde geschaafde amandelen. De appeltaart bevat geen room, boter 
of honing en is geschikt voor vegetariërs en veganisten. 
Bereidingswijze: bij voorkeur buiten de doos in ca. 9 uur in de koeling ontdooien, zodat het vocht 
weg kan.  Na ontdooien nog 3 dagen gekoeld houdbaar.
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Vegan gebakje aardbeien 12 x 130 gram
Afmetingen:
Art. nr:

10 x 5 x 4,5 cm.
78109523                                                                                                                                     

Veganistisch chocolade aardbeiengebakje

Dit gebakje bestaat uit twee lagen chocolade biscuitdeeg, gevuld met een veganistische 
aardbeienmousse. Het gebakje is gedecoreerd met krokante chocoladedruppels en een decoratie 
van een vegan gelei met rode vruchten.
Bereidingswijze: in ca. 2 uur in de koeling ontdooien. Na ontdooien nog 2 dagen gekoeld houdbaar. 

Vegan gebakje citroen 72 x 65 gram
Afmetingen:
Art. nr:

9,5 x 5 x 3 cm.
78109551                                                                                                                          

Veganistisch cakegebakje met citroenroom

Een smeuïg cakegebakje met een frisse citroen banketbakkersroom en een dun laagje suiker, 100% 
vegan.
Bereidingswijze: in ca. 1½  uur in de koeling ontdooien. Na ontdooien nog 2 dagen gekoeld houdbaar. 

Glutenvrij en lactose-arm perzikgebak 12 x 125 gram
Afmetingen:
Art. nr:

10 x 5 x 5 cm.
78108935

Glutenvrij en lactose arm perzikgebak

Lactose arme cheesecake met perzik. De glutenvrije cake wordt bereid met rijstmeel. De kwark en 
roomvulling wordt geproduceerd met lactosevrije zuivelproducten. Het gebakje is afgewerkt met 
stukjes frisse perzik.
Bereidingswijze: bij voorkeur buiten de doos in ca. 8 uur in de koeling ontdooien, zodat het vocht weg 
kan.  Na ontdooien nog 3 dagen gekoeld houdbaar.
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Glutenvrij en lactose-arm bosbessengebak 12 x 125 gram
Afmetingen:
Art. nr:

10 x 5 x 5 cm.
78108733                                                                                                                                        

Glutenvrij en lactose arm bosbessengebak.

Lactose arme bosbessen cheesecake. De glutenvrije cake wordt bereid met rijstmeel. De kwark en 
roomvulling wordt geproduceerd met lactosevrije zuivelproducten. 
Het gebakje is afgewerkt met sappige bosbessen.
Bereidingswijze: bij voorkeur buiten de doos in ca. 8 uur in de koeling ontdooien, zodat het vocht weg 
kan.  Na ontdooien nog 3 dagen gekoeld houdbaar.
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Glutenvrij en lactose-arm aardbeiengebak 12 x 170 gram
Afmetingen:
Art. nr:

10 x 5 x 5 cm.
78108737                                                                                                                                

Glutenvrij en lactose arm aardbeiengebak

Lactose arme aardbeien cheesecake. De glutenvrije cake wordt bereid met rijstmeel. De kwark en 
roomvulling wordt geproduceerd met lactosevrije zuivelproducten. Het gebakje is afgewerkt met 
heerlijke aardbeien.
Bereidingswijze: bij voorkeur buiten de doos in ca. 8 uur in de koeling ontdooien, zodat het vocht weg 
kan.  Na ontdooien nog 3 dagen gekoeld houdbaar.

Glutenvrij en lactose-arm chocoladegebak 12 x 109 gram
Afmetingen:
Art. nr:

10 x 5 x 5 cm.
78108746                                                                                                                      

Glutenvrij en lactose arm chocoladegebak

Luchtige chocoladecake, gevuld met een chocolade slagroom. Het gebakje is glutenvrij en 
geproduceerd met lactosevrije zuivelproducten.
Bereidingswijze: bij voorkeur buiten de doos in ca. 8 uur in de koeling ontdooien, zodat het vocht 
weg kan.  Na ontdooien nog 3 dagen gekoeld houdbaar.

Hazelino karamel 16 x 70 gram
Afmetingen:
Art. nr:

Ø 8 cm.
70008459

Glutenvrij gebakje van hazelnootschuim en karamel

Gebakje van hazelnootschuim, karamel en een luchtige karamelcrème, aangezet met krokante ha-
zelnoot. De hazelino is opgespoten met crème en gevuld met karamel. Bij de bereiding worden geen 
ingrediënten met gluten gebruikt.
Bereidingswijze: in de koeling in 3-4 uur ontdooien. Op kamertemperatuur: ca. 1 uur. Na ontdooien nog 
1 week gekoeld houdbaar.
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Hazelino mokka 16 x 70 gram
Afmetingen:
Art. nr:

Ø 8 cm.
70008455                                                                                                                                      

Glutenvrij gebakje van hazelnootschuim en mokka 

Mokka en hazelnootschuim gebakje met hazelnootkrokant, een rozet crème, gegarneerd met een 
chocolade schildje en een chocolade hazelnoot.
Bij de bereiding worden geen ingrediënten met gluten gebruikt.
Bereidingswijze: in de koeling in 3-4 uur ontdooien. Op kamertemperatuur: ca. 1 uur. Na ontdooien nog 
1 week gekoeld houdbaar.
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