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De zomer hangt in de lucht… de hoogste tijd om de barbecues opnieuw van onder het
stof te halen en gezellig te grillen met vrienden, familie of buren!

Dankzij PANE GUSTO van IREKS maak je er een heus festijn van en vul je de feesttafel
aan met een waaier aan lekkere broodjes die perfect passen bij uw grillgerechten.
Hierbij vind je enkele topideetjes met zomerse specerijen en mediterrane smaken.
Vraag bijkomende recepten aan uw baktechnisch adviseur.
>>> Recept: Hartige broodjes met PANE GUSTO
Laat het u smaken!

Naast het alomgekende REX DINKEL-brood met vezels, dat bij vele bakkerijen reeds
een begrip is geworden, presenteren wij u nu met trots onze nieuwste telg, REX
BLANDINK.
REX BLANDINK is een wit speltbrood dat door zijn lekkere, subtiele speltsmaak voor
groot en klein een waar genot is. Alle voordelen van spelt, maar dan in een wit brood.
Wie wil dit nu niet proeven? Een brood dat bovendien opvalt in het broodrek door zijn
attractieve, vierkante vorm.
Met REX DINKEL en REX BLANDINK zijn u en uw consument verzekerd van een
kwalitatief speltbrood waarvan het graanmaalproduct uit 100% spelt bestaat.
Bovendien getuigt dit brood van een zeer goede vershouding, volle kruim en een mooi
volume.
Probeer het nu en neem contact op met uw baktechnisch adviseur!

Ook zo een fan van de dikke, authentieke, stevige, maar toch zachte American cookies?
IREKS heeft met GOLDEN COOKIES een nieuwe, hoogwaardige grondstof in haar
assortiment opgenomen waarmee snel en eenvoudig koekjes kunnen gemaakt worden
volgens het Amerikaanse voorbeeld, nl. XL, vingerdik, rond, met een knapperige rand
maar vooral met een “chewy” binnenkant. Er zijn verschillende variaties mogelijk, gaande
van het klassieke koekje tot cookies met pinda-karamelsmaak. Deze ovenverse koekjes
zijn het toppunt van perfectie! Onweerstaanbaar lekker!

Nu tijdelijk verkrijgbaar met bijhorende
EK-sleeves voor een leuke presentatie in
de winkel! Vraag ernaar!
Wacht niet langer en verleid ook uw
klanten!
Receptjes verkrijgbaar via uw
baktechnisch adviseur.

In het vakblad "Onze Passie" van maart
2016, stond een interview met onze
allernieuwste medewerkster, Noémie
Tchetcheroff. Hierin vertelt zij over haar
eerste ervaringen binnen onze firma.
Lees je graag nog eens het artikel na,
klik dan hier.
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