Schepeierkoekenbeslag
Altijd al gemakkelijk, heerlijke en verse eierkoeken willen maken? Met behulp van het Van der Pol schepeierkoekenbeslag
maakt u in een handomdraai eierenkoeken. Het diepgevroren beslag is na het ontdooien meteen klaar om te scheppen.
Bovendien kan het beslag nog zeven dagen in de koelkast bewaard worden. Op deze manier heeft u elke dag, de
gewenste hoeveelheid verse eierkoeken. Een aanwinst voor elk assortiment.

Our dough, your creativity.

Kwaliteit

Vers gebakken

Gemakkelijk

Nederlandse producten bereid
met de grootste zorg, door
specialisten in deeg.

Altijd overheerlijke versgebakken
eierkoeken, met een heerlijke geur
en smaak.

Bak eenvoudig eierkoeken in de
winkel of bakkerij.

Meer tips voor het gebruik van ons eierkoekenbeslag? vdpol.nl/schepeierkoekenbeslag

Bereiding:
1

Laat het beslag ongeveer
12 uur ontdooien.

2

Schep of spuit het
schepeierkoekenbeslag op
een bekleede bakplaat.

3

Bak het product
goudbruin en krokant
in een voorverwarmde
oven.

Diepvries schepeierkoekenbeslag
Super gemakkelijk
Product informatie

Assortiment

•

Bevoren beslag

•

Verpakt in een emmer

•

10 kg per emmer

•

Circa 110 stuks per emmer

•

7 dagen in de koeling houdbaar

•

Bake-off

•

Perfect als snack

•

Naturel

Samen met u, kunnen we
nieuwe ideeën

Creëren

|

verbeteren en

Innoveren

|

en kennis

Delen

over onze mooie deeg producten
Dus laten we beginnen ..

Over D. van der Pol en Zonen B.V.
Voor al meer dan 40 jaar zijn wij een van de grootste
Nederlandse specialisten in bevroren deegproducten. Samen
met ons wereldwijde netwerk ontwikkelen, creëren, innoveren
en verbeteren wij onze deegproducten. Met dank aan ons
uitgebreide kwaliteitssysteem bereiken al onze producten altijd
in perfecte conditie en met een constante kwaliteit onze klanten.
In 1985 heeft het de Koningin het familiebedrijf Van der Pol
onderscheiden met het predicaat “Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier”. Door loyale relaties en uitwisseling van kennis
met onze wereldwijde partners heeft Van der Pol zich kunnen
ontwikkelen tot de specialist in basisdeeg producten.
Meer informatie over Van der Pol vdpol.nl
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