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Waldkorn® Luxe Croissant,
voor de échte genieter!

Waldkorn® neemt de tijd voor smaak.

België + Nederland
Vlaams

Belgique + Les Pays-Bas
Waldkorn®, een meerwaarde
voor u en voor uw klanten
Flamand

Belgium + The Netherlands
Waldkorn® staat garant voor een unieke mengeling van granen en zaden. Elk Waldkorn®-product is het resultaat

van respect voor traditie, een rijke expertise en een artisanale werkwijze, waarbij alle ingrediënten de tijd krijgen om
rustig te groeien en te rijpen. Die aandacht en passie maken Waldkorn® tot wat het is: een topproduct om keer op

keer intens van te genieten.

Flemish

Waldkorn® Luxe Croissant 					

Klanten • Clients • Customers

Lekker knapperig vanbuiten en boterzacht vanbinnen. Deze aantrekkelijke croissant, boordevol granen en zaden,
zal uw klanten overtuigen met zijn verrassende smaak. Vitaliteit troef!
• Unieke en héérlijke smaak dankzij de combinatie
van granen en zaden
• Lekker krokante korst door de afwerking
met fijne maisdecoratie
• Verfijnde botersmaak (22%)

TT

Baker & Baker

• Luchtige structuur
• Ambachtelijke uitstraling

Logo en adresgegevens worden altijd
in deze verhoudingen en op een
witte achtergond geplaatst !

Gebruikte lettertypes adresgegevens
zijn Gotham HTF black en book

Le logo et l’adresse sont toujours
apposés dans ces dimensions
et sur un arrière-plan blanc.

La police de caractères utilisée pour l’adresse
est la « Gotham HTF black&book ».
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Afbaktijd

3.83 kg

± 30 min.

170-190°C /± 20-22 min.

The
fonts used for the
address details
per doos
heteluchtoven
are Gotham HTF Black and Book
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The logo and address detailsnummer
are always
per stuk
set in these proportions
and
are
placed
Waldkorn® Luxe Croissant VGR 88940
85g
on a white background!
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