Een minikraak met een
overweldigende chocoladesmaak
Crispearls™, de chocoladepareltjes met hun krokante hart,
zijn er nu in donkere, melk- én witte chocolade

Crispearls™ in donkere, melken & witte chocolade
Kraak en smaak met de juiste looks
Callebaut maakt het u nu nog gemakkelijker om smaak, textuur en looks aan uw desserts, gebak
FODPOçTFSJFUFHFWFO.FUEFEPOLFSF NFMLFOXJUUFDIPDPMBEF$SJTQFBSMTåLVOUVVXDSFBUJFT
BGXFSLFONFUFFONPPJFçOJTIJOHUPVDIªOFFOTNBBLEJFLSBBLU$SJTQFBSMTåQVSFTDIPPOIFJE
JONJOJWFSQBLLJOH

Klein van formaat, groots in smaak
%F$SJTQFBSMTåWBO$BMMFCBVU[JFOFSVJUBMTNJOJQBSFMT NFUFFOEJBNFUFSWBOBNQFSUPUNN
.BBS NFU EF NBYJTNBBL FO BSPNB×T WBO IFFSMJKL WFSTF DIPDPMBEF EBU NFSLU V [PESB V EF
WFSQBLLJOHPQFOU$SJTQFBSMTå[JKOHFNBBLUWBOEFçKOTUFDIPDPMBEFDPVWFSUVSFT%ªHBSBOUJFWPPS
FFOPWFSXFMEJHFOEFTNBBLTFOTBUJFÔ[FMGTCJK[P×OLMFJOQBSFMUKF

Krokant vanbinnen
*O FMLF QBSFM [JU FFO HFSPPTUFSEF LPFLKFTLFSO %JF HFFGU EF $SJTQFBSMTå FFO MFLLFS LOBQQFSJHF
UFYUVVS $SJTQFBSMTå CMJKWFO CPWFOEJFO LSPLBOUé ;FMGT XBOOFFS [F JO JKT PG DIPDPMBEFNPVTTF
HFNFOHEXPSEFO
DONKER

MELK

WIT

chocolade
krokante
koekjeskern

8BUMPPLTLVOOFOEPFOé
Þ Het speciale drageerproces van Callebaut bezorgt Crispearls™ op een volledig natuurlijke
NBOJFS [POEFSFOJHFBEEJUJFWFO FFOVOJFLFHMBOTFOSPOEFQBSFMWPSN
Þ $SJTQFBSMTåNBLFOVXDSFBUJFTOPHPOXFFSTUBBOCBBSEFSEPPSIVOWFSçKOEF TPCFSFFO
UFHFMJKLFSUJKETQFFMTFMPPL

Toepassingen
Een idee dat doet verkopen
Þ $SJTQFBSMTå[JKOPQ[JDIHFXPPOXFHPOXFFSTUBBOCBBSFFOIFFSMJKLFEFMJDBUFTTFPN[PVJUIFU
WVJTUKFWBOUFTOPFQFO
Þ Door de Crispearls™ op een originele manier te verpakken, vormen ze de perfecte
JNQVMTBBOLPPQ[JFOJTLPQFOé

Originele decoratie
Þ .FU$SJTQFBSMTåEFDPSFFSUVEFTTFSUT DPOçTFSJFFOHFCBLNFUFFOTVCUJFMF 
WFSçKOEFUPFUT
Þ Aanbrengen op een kleverig oppervlak zoals marmelade, glazuur,
HFTNPMUFODIPDPMBEF FO[

Tip:
Voor een extra feestelijke of exclusieve
look kunt u de Crispearls™ met het spuitQJTUPPMHPVEPG[JMWFSLMFVSFO

Voor interieurs met textuur
Þ Crispearls™ kunnen onder crèmes (zoals panna cotta, crème brûlée) worden
HFNFOHEFOJOHFWSPSFO JOFFO'MFYJQBOoWPSN 
Þ %BBSEPPSHFFGUVVXQBUJTTFSJFJOUFSJFVSTJOFFOIBOEPNESBBJFFOIFFSMJKLF LSPLBOUFUPFUTé

Kleur en kraak in chocolademousses en ijs
Þ Crispearls™ blijven lekker en krokant, zelfs wanneer ze in ijs worden vermengd en worden
EJFQHFWSPSFO
Þ $SJTQFBSMTåWFSSJKLFODIPDPMBEFNPVTTFTNFUFFOWFSMFJEFMJKLDPOUSBTUJOUFYUVVS
0PLJOEF[FCFSFJEJOHCMJKWFOEFQBSFMUKFTLSPLBOU

Productinfo
% chocolade
% cacao
% koekjeskrokant

Naam

Bestelcode

Beschrijving

Verpakking

Crispearls™ Donker

CED-CC-45CRISP-809

Kleine, glanzende pareltjes in donkere chocolade met een
LSPLBOUFLPFLKFTLFSO

85%
.JO
15%

;BLWBOH

$SJTQFBSMTå.FML

$&.$$$3*41

Kleine, glanzende pareltjes in melkchocolade met een
LSPLBOUFLPFLKFTLFSO

85%
.JO
15%

;BLWBOH

Crispearls™ Wit

CEW-CC-30CRISP-809

Kleine, glanzende pareltjes in witte chocolade met een
LSPLBOUFLPFLKFTLFSO

85%
.JO
15%

;BLWBOH

Þ "MMFSHFOFOCFWBUHMVUFO%POLFS,BOTQPSFOWBOQJOEB×T OPUFOFONFMLCFWBUUFO.FML8JU,BOTQPSFOWBOQJOEB×TFOOPUFOCFWBUUFO
Þ )PVECBBSIFJENBBOEFO
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&FOCSPOWBOJOTQJSBUJF www.callebaut.com
#BSSZ$BMMFCBVU#FMHJVNOWÞ"BMTUFSTFTUSBBUÞ-FCCFLF8JF[FÞ5FM Þ'BY 
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Perfectie in vakmanschap online

Ga naar www.callebaut.tv
Surf zeker eens naar de nieuwe sectie voor patisserie op Callebaut TV
Hier vindt u alles over chocolade in patisserie en hoe u perfecte resultaten
kunt behalen met glaçages, chocolademousse, airbrushtechnieken en zo veel
NFFS$BMMFCBVU57IFMQUFMLF$IFGQBUJTTJFSCJKIFUPQTQPSFOWBOGPVUFOJOEF
DIPDPMBEFWFSXFSLJOHFOUPPOUIPFVUPUQFSGFDUFFJOESFTVMUBUFOLVOULPNFO
(BOBBSXXXDBMMFCBVUUW

