
MAAK VAN JE FEESTTAFEL EEN FEEST, VOOR JE GASTEN ÉN OOK VOOR JEZELF !

DE BAKKER IN JOUW SUPERMARKT HELPT JE GRAAG !

Een WOW-dessert in een handomdraai!

Lekker hoeft niet altijd moeilijk te zijn! Crelem Bakeries, de bakker in jouw supermarkt, geeft je graag enkele tips 
voor een geslaagd dessert zonder zelf uren in de keuken te staan. Zo heb je alle tijd om samen met je gasten te 
genieten.

VEEL GASTEN MET VERSCHILLENDE SMAKEN? KAN JE ZELF NIET KIEZEN?
Stel een dessertbuffet samen. Kies een gebak met slagroom, eentje met boterroom, een heerlijke bavarois en een 
gebak met chocolade. Zo heeft iedere gast een dessertje (of twee) naar zijn smaak.

Op de foto zie je: frambozenbavarois 6p. (bestelcode19184), kerststronk mokka 6p. (bestelcode 19627),
mignardises boterroom (bestelcode 19869).



WIL JE EEN EIGEN TOETS GEVEN AAN JE DESSERT EN HET TOCH MAKKELIJK HOUDEN ?

BROWNIE IN DE HOOFDROL

Verwarm de brownie gedurende 30 seconden in de 
microgolfoven. Zo wordt de brownie lekker smeuïg. 
Leg er een bolletje ijs op en werk eventueel af met 
een rodevruchtencoulis en wat rood fruit.

Succes gegarandeerd!

  

Hoe maak je zelf een rodevruchtencoulis?

Wat je nodig hebt?

 500g rood fruit (frambozen, rode bessen of
    aardbeien, mag diepvriesfruit zijn)

 2dl water

 200g suiker

Breng het water samen met de suiker aan de kook. 
Voeg het rood fruit toe en laat nog even doorkoken. 
Mix en zeef de coulis. Klaar! Je kan deze coulis gerust 
de dag voordien maken.

Bestelcode brownie : 19025

TIP :



MAAK EEN DEGUSTATIEBORDJE
Neem een mooi rechthoekig bordje. Presenteer op 
het bordje een stukje warme brownie, een mignardise 
surprise en een bolletje ijs. Klaar om aan tafel te gaan!

Bestelcode brownie : 19025
Bestelcode mignardises surprises: 19158

GEBAK BIJ DE KOFFIE ?
Dan zijn onze mini-gebakjes ideaal. Ze presenteren 
heel mooi en zijn een perfecte afsluiter.

Bestelcode mignardises surprises: 19158
Bestelcode mignardises crème au beurre: 19869
Bestelcode chocoladesoezen: 15292

WIL JE HET LIEVER HARTIG HOUDEN ?
Zorg dan voor een lekkere kaasschotel met een 
aangepast broodje. Het noten-rozijnenbroodje, het 
ovenmolletje en het notenbroodje zijn hiervoor 
uitermate geschikt.

Bestelcode noten-rozijnenbroodje 300g: 11578
Bestelcode ovenmolletje 300g: 11763
Bestelcode notenbroodje 400g: 1563



Lekkere hapjes

TOAST VAN ROZIJNENBROOD MET
EENDENBORST EN VIJGENKONFIJT.
Neem een rozijnenbroodje 300g (bestelcode 
11573), snijd de sneetjes in twee. Beleg met 
vijgenkonfijt en eendenborst. Simpel en lekker!

Bak de boterham toastjes even in de pan vooraleer 
ze te beleggen.

HAPJE VAN EEN MEERGRANENBROODJE
MET ZALM
Snijd de sneetjes van een meergranenbroodje in 
mooie hapjes (bestelcode 11762). Maak peterselie-
boter door boter zacht te laten worden en deze te 
mengen met peterselie en een beetje citroensap. 
Beleg met de peterselieboter, een flinterdun 
sneetje komkommer en wat gerookte zalm.

EN VOOR BIJ DE SOEP
De sandwich dennenboom is een « kerstboom » 
die bestaat uit 11 zachte broodjes. Mooi om als 
geheel op tafel te leggen of om apart te serveren.

Bestelcode : 19186

Producten bestellen?

TIP :

Vraag de bestelbon met het volledige overzicht 
in je winkel. Voor meer ideeën en leuke 
wedstrijden: volg Crelem Bakeries op facebook.


