COOKIE DOUGH CHUNKS
Het nostalgische gevoel van snoepen van koekjesdeeg in een ready-to-eat eindproduct.
Cookie dough is super populair en een basis voor creativiteit. Niet alleen lekker om door ijs te draaien,
maar ook om direct te consumeren vanuit de vriezer of te gebruiken om mee te bakken. Door te
produceren met enkel ingrediënten die voldoen aan hoge voedselveiligheidsnormen op moderne
lijnen kunnen wij de beste kwaliteit aanbieden. Onze Cookie Dough Chunks zijn te herkennen aan de
crunchy bite en zijn uniek te noemen door het complete assortiment. Wij willen er zeker van zijn dat
iedereen kan genieten van onze Cookie Dough Chunks en daarom houden wij rekening met speciale
wensen van ijsliefhebbers, zoals veganistisch, biologisch, kosher, etc. Wie daagt ons uit?
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PRODUCT INFORMATIE
Geportioneerd deeg •
Koekjesdeeg •
Bevoren deegstukjes •
Verschillende formaten •
Heerlijk in ijs •
Klaar om direct te consumeren •
Geproduceerd met Nederlandse roomboter •
Verpakt per 4 en 10 kg •

Variaties

Samen met u, kunnen we:

Chocolate Chip small (Ø 8mm)

Nieuwe ideeën creëren

art. no.: 308050

Innoveren en verbeteren
Kennis delen over

Chocolate Chip large (Ø 12mm)
art. no: 308049

onze mooie deegproducten

Dus laten we samenwerken ...

Vegan Brownie small (Ø 8mm)
art. no: 308052

Brownie large (Ø 12mm)
art. no: 308054

Boterdeegspecialist

Nederlands bedrijf

Opgericht in Nederland in 1885
Samen met zusterbedrijf Royal VIVBuisman is Van der Pol

Jarenlange ervaring

onderdeel van Van Ballegooijen Foods. Een familiebedrijf met
focus op het maken en verwerken van boter. Royal VIVBuisman

Unieke smaak

produceert boter- en melkvetproducten. Van der Pol verwerkt
deze boter, met de voor Nederland volle herkenbare smaak,
in haar deegproducten.

Deze deegproducten variëren van

bladerdeeg en croissantdeeg tot cookie dough chunks. Sinds
1987 mag Van der Pol zich ook ‘Hofleverancier’ noemen, een
onderneming die zich onderscheidt door kwaliteit, soliditeit en
continuïteit, onderschreven door de koning.

Hofleverancier

Adres
D. van der Pol en Zonen B.V.
De Kroon 21, 4261 TW Wijk en Aalburg

Nieuwsgierig geworden?

Postbus 1, 4260 AA Wijk en Aalburg

Wij helpen u graag! Neem contact op met ons voor meer

Nederland
www.vdpol.nl

informatie.
+31 416 69 27 85		

info@vdpol.nl

