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EEN HEERLIJKE VERWENNERIJ  BIJ EEN HIGH TEA,  LUXE KOFFIE  OF DESSERT. 



Bak ’m Beet is specialist op het gebied van diepgevroren deeg en 

beslag dat direct klaar is voor gebruik. Met wat extra creativiteit, 

maak je de Bak ’m Beet producten onweerstaanbaar en verhoog  

je je rendement!  

Onze pure en huisgemaakte producten voldoen aan de strengste 

normen en zijn breed toepasbaar. Al het deeg en beslag is bijzonder 

eenvoudig in gebruik. Ontdooien, scheppen, bakken, eventueel 

decoreren en meteen serveren!    

Deeg & beslag
direct klaar voor gebruik

HET GEMAK  ZELF ERVAREN?  
WENS JE  MEER INFORMATIEBEL 013-5385160.



american  
cookie

Huisgemaakt roomboterdeeg

chewy

chocolate  
chip cookie

Huisgemaakt roomboterdeeg

chewy

haver
koek

Huisgemaakt roomboterdeeg

granen

Een American cookie met  
de smaak van pure chocolade gevuld 

met witte chocolade stukjes. 

Die typische kraak en smaaksensatie 
van vanille met chocolade chunks. 

Onweerstaanbaar! 

Voor bewuste genieters zijn haverkoekjes  
een perfecte uitkomst. Genieten met volle teugen,  

gewoon omdat het mag. 

kokos 
koek

Huisgemaakt deeg

krokant van buiten

Een beetje vakantie verpakt in een koek!  
De stevige bite maakt deze koekjes karakteristiek  

en geliefd bij de liefhebber.

red velvet  
cookie

Huisgemaakt roomboterdeeg

knapperig

Een American cookie maar dan in een redvelvet 
jasje gestoken. Deze heerlijke koek is gevuld  

met stukjes witte chocolade.

bitter
koek

Huisgemaakt deeg

authentiek

Een lekker koekje voor de liefhebbers,  
het perfecte ingrediënt voor desserts of ijs. 

BEREID
MET ROOMBOTER
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Op demaro.nl verrassen we je met  
nog meer lekkere, slimme en unieke 
banketproducten (gereed en bake-off)  
voor horeca, foodservice en retail. 

banana
bread

Huisgemaakt deeg

banaan

De frisse smaak van banaan in combinatie  
met walnoten: met dit beslag bak je de lekkerste 

bananencakes en - muffins.

vanille  
muffin

Huisgemaakt beslag

vanille

Een goudgele korst en een zachte binnenkant met 
een pure vanillesmaak. Het perfecte tussendoortje 

en een vrolijke traktatie op de menukaart. 

chocolaDe  
muffin

Huisgemaakt beslag

chocolade

De volle smaak van cacao en een rijke vulling 
met grote stukken chocolade: dit is een topper 

voor chocoladeliefhebbers. 

boter
koek

Huisgemaakt deeg

romig

vanille  
wafel

Huisgemaakt beslag

smaakvol

eier
koek

Huisgemaakt beslag

luchtig

Een eierkoek is typisch Hollands.  
Je eet dit luchtige, ronde tussendoortje  

makkelijk uit de hand.  

Ongelooflijk lekkere vanillewafels waarvan  
je dagelijks kunt genieten. Als tussendoortje  

in de middag of in de avond bij de koffie.

Vol van smaak, zacht én romig. 
Deze traditie bij de koffie of thee  

valt bij iedereen in de smaak. 


