
SEIZOENSFOLDER

Trakteer je klanten 
op een onvergetelijke zomer!

Omdat uw ambacht het àllerbeste verdient



Trakteer je klanten 
op een knapperige 

Apéro Friday, 
een knetterende 
Cozy Saturday 
en een hapklare 
Sweet Sunday. 

Een apéro op vrijdag, een BBQ op zaterdag, een 
slaatjesfeest op zondag, mét dessert… Genieten 

is troef in de zomerweekends. 
CSM brengt je tal van inspiratie en tips voor 

een heerlijke zomer. Want jouw broodrecepten 
en zomerse hapjes maken het samenzijn nog 

aangenamer, smakelijker, feestelijker.
Ontdek ze allemaal en maak er een 

succesvolle zomer van!

SEIZOENSFOLDERE EN  ZO M ER  VO L  G EN I E T M O M EN T EN

Omdat uw ambacht het àllerbeste verdient
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APÉRO FRIDAY 
Zo maak je er een echt HAPeritiefmoment van.

Tijd om te ontstressen met een lekker aperitiefje annex broodje. 
Broodje? Jazeker. Want met de kruidenpasta’s van 

Ulmer Spatz maak je er in geen tijd een bijzonder broodje van!

ULMER SPATZ PASTA’S
voor broodjes met een unieke 
uitstraling en smaak.

WIL JE EEN OPTIMAAL RESULTAAT?
Zo eenvoudig kan het zijn…

Kant-en-klare pasta‘s waarmee je in een 
mum van tijd klassieke baguettes omtovert 
tot knapperige, kruidige apéro-broodjes 
met een tijgerkorst die er heel aantrekkelijk 
uitzien en die smaken als geen andere. 

Kies je voor een mix van zwarte peper en 
zeezout of voor een combi van Italiaanse 
kruiden en fi jne knofl ook? 
Ga voor beide! 

Met onze 2 toppings 
veredelt u uw brood, 
broodjes of stokbrood 
in een handomdraai. De 
marmerachtige look trekt 
aan en de buitengewone 
smaak overtuigt!

Ulmer Spatz Paste met zwarte peper en zeezout

• Pittige pasta voor een intens kruidige smaakbeleving

• Perfecte combinatie van zwarte peper en fi jn zeezout

• Bijzonder knapperige korst met een aantrekkelijke 
tijgerachtige uitstraling

Ulmer Spatz Paste Mediterrané

• Een perfect afgestemde mix van Italiaanse kruiden (oregano, 
marjolein, dille, rozemarijn, rode ui, groene munt) en fi jne 
knofl ook voor een zomerse fl air

• Groene topping voor mediterrane momenten

• Intense, unieke smaak

• Ideaal voor broodjes tijdens het BBQ-seizoen

Scan de QR-code in en bekijk het fi lmpje 
of volg het onderstaand stappenplan.

Stap 1

Roer de pasta goed alvorens te 
gebruiken, breng hierna pas aan.

Stap 2

Breng de pasta aan op het 
deeg voor het rijzen.

Stap 3

Bak het brood en krijg zo een 
knapperige korst.

Stap 4

Toon de veelzijdigheid van 
jouw gekorst brood en 

combineer naar hartenlust.

01686
Kruidenpasta met 

Zwarte Peper en Zeezout

06967
Mediterrane Pasta

KEUZE UIT 2 TOPPINGS

Apéro-hapjes om van te smullen! 
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09429
Pane Luciane 50%

09429

Mediterrane broodjes

 Recept

OPBOUW EN AFWERKING

Modelleren: maak de deegstukjes lang met broodjesmachine en leg in 
gesmeerde stokbroodgoten. 

Narijs: ± 60 minuten, 32°C - 75% RV.

Decoreren: snijd de broodjes in met een scherp mes.

Voorbakken: ± 13 minuten op ± 180-190° C met veel stoom, sleutel 
gesloten houden.

Geef extra stoom net voor het uitovenen.

Afwerking: laat de broodjes afkoelen, geef diepe insnedes en wrijf in elke 
snede ULMER SPATZ KRUIDENPASTA MEDITÉRRANÉ. Werk royaal af met 
geraspte kaas.

Bewaring: deze stokbroodjes kunnen zo diepgevroren worden en na 
ontdooien verder afgebakken worden gedurende ± 8 minuten op ± 180°C.

WERKWIJZE

• Neem een volledig (oud) WALDKORN® CLASSIC brood.

• Snijd handmatig iets dikkere sneden. Snijd elke snede in blokjes. 

• Doe alle blokjes in een RVS beslagkom en meng er voldoende ULMER SPATZ 
KRUIDENPASTA ZWARTE PEPER & ZEEZOUT 01686 of MEDITERRANÉ 06967 door.

• Verdeel de blokjes over een met bakpapier beklede bakplaat met hoge rand.

• Laat de blokjes drogen/roosteren in een matige oven.

• Meng de croûtons af en toe door elkaar voor een gelijkmatige bakkleur.

• Laat afkoelen na voldoende uitbakken.

• Bewaar droog en in afgesloten blikken, bokaal, potten,…

Crrrrroûtons van Waldkorn® Classic 
en Ulmer Spatz kruidenpasta.
Een topbrood met een top kruidentopping. Je proeft het niet alleen, 
je ziet het ook. Dit wordt een tijger van een aperohapje!

Lekkere lookbroodjes van 
Pane Luciane en Ulmer Spatz 
Meditterane kruidenpasta
Een authentieke Italiaanse broodmix met pure extra vierge olijfolie en on top: 
een mix van fi jne kruiden en knofl ook. Eén hap en je waant je in het Zuiden. 

Breng extra variatie en voeg  zongedroogde tomaatjes, 
olijfringen, pestokruiden, kaassoorten of andere 

mediterrane ingrediënten toe aan de Pane Luciane mix..

Ideaal als toevoeging in salades, 
soepen, gazpacho…

TIP!
Verpak ze in een zakje of bokaal en zet ze op een 
opvallende 

plaats.

TIP!

INGREDIENTEN GEWICHT VOORBEREIDING

PANE LUCIANE 09429
Bloem (10,5)
Gist
Water (koud) 
ULMER SPATZ KRUIDENPASTA MEDITÉRRANÉ 
06967

2500 g
2500 g

100 g
2700 g

100 g

Kneed alle grondstoffen (met uitzondering van de kruidenpasta) tot een 
homogeen deeg. Snelkneder: ± 3 minuten in 1ste versnelling en ± 6 minuten 
in 2de versnelling. Traditionele kneder: ± 25 minuten.
Deegtemperatuur: ± 26 °C.
Afwegen: ± 3000 g en verdeel onmiddellijk met de verdeler/opboller in 30 
deegstukken van ± 100g.
Voorrijs: ± 30 minuten.
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Onze 9 broodsoorten vormen samen een uniek 
assortiment voor elke smaak en elk moment. Van het 
unieke Waldkorn® Oude Granen-brood tot het luchtige 
Waldkorn® Maïsbrood. 

Happy Apéro Friday 
met Waldkorn®!
Ook met Waldkorn® speel je succesvol in op de apéro-
trend. Waldkorn® is het brood voor een apéro-moment 
waarin authenticiteit en kwaliteit, passie, vakmanschap, 
smaak en variëteit het verschil maken…

Friyay!

Ontdek hoe deze 4 Waldkorn®-varianten voor de 
perfecte eetmomenten kunnen zorgen.

09410 
Waldkorn® Mais 50% 

03965 
Waldkorn® Desem 50%

19912 
Waldkorn® Oude Granen 50%

09410 

02141 
Waldkorn® Oude Granen 

Croissant & Brioche 100% 

Ontdek snel onze 3 Apéro Friday recepten
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Waldkorn® Oude Granen Tortano

Een Waldkorn® Oude Granen krans met echte oergranen: 
eenkoorn en emmer.

INGREDIENTEN GEWICHT BEREIDING

WALDKORN® OUDE GRANEN CROISSANT 
& BRIOCHE 100% 2141
Zout
Gist
Water
Olijfolie
ULMER SPATZ VOLUFRESH LUXE 02148
of zachtbroodpoeder

Rauwe ham (reepjes)
Mozzarella (reepjes)
Zwarte olijven (ringen)
Rode pesto
Basilicum

3000 g

30 g
120 g

1200 g
300 g
150 g

400 g
1200 g

600 g
600 g
150 g

Kneed alle grondstoffen tot een homogeen deeg. 
Snelkneder: ± 8 minuten in 1ste versnelling en ± 4 minuten in 2de versnelling.
Traditionele kneder: +/- 25 minuten.
Deegtemperatuur: ± 27°C.
Afweeggewicht: 800 g
Voorrijs: ± 30 minuten.
Modelleren: rol elk deegstuk rechthoekig uit met een diepte van ± 
20 cm. Rol de onderkant plat tegen de werkbank.  (Ga te werk zoals 
koffiebroodjes/Ronde Suisse) Bestrijk het deegstuk met pesto en verdeel 
hierover de vulling. Rol stevig op. Duw beide uiteinden flink in elkaar en leg 
de krans rond een RVS ring van Ø 16 cm. 
Narijs: ± 60 minuten, 32°C - 75% RV.
Decoreren: bestrooi met roggebloem en knip in met een schaar.
Bakken traditionele oven: ± 30 minuten op ± 250 - 200°C , sleutel open. 
Bakken hetelucht oven: +/- 30 minuten op +/- 230 - 190°C, sleutel open.

Waldkorn® Maïs Kaasscones

Waldkorn® Maïs en Grana Padano vinden elkaar in deze heerlijke apéro-fl aps. 
Samen zorgen ze voor een stevig shot vitaminen en mineralen.

INGREDIENTEN GEWICHT BEREIDING

WALDKORN® MAÏS 50% 09410
Volkorenmeel
Bakpoeder
Grana Padano (kaaspoeder)
Water
Decoratie: geraspte Cheddar

1000 g
1000 g

60 g
200 g

1200 g

Kneed alle grondstoffen tot een homogeen deeg.
Snelkneder: ± 12 minuten in 1ste versnelling & 3 minuten in 2de versnelling.
Traditionele kneder: ± 25 minuten
Deegtemperatuur: ± 27°C
Afweeggewicht: ± 500 g en bol op.
Modelleren: maak de deegstukken op tot grote bollen en rol plat. 
Verdeel in 8 puntjes en leg deze op bakpapier.
Narijs: geen (bakpoeder!)
Bakken: ± 25 minuten op ± 220°C met stoom, sleutel openen 
na ± 10 minuten.
Opwarmen: bestrooi met geraspte Cheddar en verwarm in de oven.

Waldkorn® Kaasstengels

Een lekker weghappende combi van kaas en Waldkorn® Classic, 
een luchtig meergranenbrood, rijk aan granen en zaden. 

INGREDIENTEN GEWICHT BEREIDING

WALDKORN® CLASSIC 03960
Bloem
Gist
Zout
ULMER SPATZ VOLUFRESH LUXE 02148
of zachtbroodpoeder
ULMER SPATZ VOLUFROST 28854
of krokant broodpoeder
Heelei
Water (koud)

GRAND PATISSIER CROISSANT 29354
Geraspte kaas
WALDKORN® CLASSIC DECORATIEMIX 20871

400 g
600 g

50 g
4 g

25 g

25 g

100 g
440 g

400 g
150 g

Kneed alle grondstoffen tot een homogeen, goed afgekneed deeg.
Snelkneder: ± 4 minuten in 1ste versnelling en ± 2 minuten in 2de versnelling.
Traditionele kneder : ± 24 minuten.
Deegtemperatuur: ± 25°C.
Bulkrijs: ±  10 minuten.
Afweeggewicht: 1 deegstuk van 1,6 kg.
Toeren: rol uit, steek per deegstuk ± 400 gram GRAND PATISSIER 
CROISSANT. Geef 3 toeren van 3. (  Geef anderhalve toer in drieën) Strooi 
bij de laatste toer de kaas op ⅔   en vouw toe. Laat ±  15 - 20 minuten rusten 
in de koelkast.
Decoreren: Rol uit op ±  8 - 10 mm, bevochtig en bestrooi royaal met 
WALDKORN® CLASSIC DECORATIEMIX. Snijd banen van 1 x 30 cm en 
„twist“ in tegensgestelde richting, vries in.
Narijs: ± 90 minuten op kamertemperatuur.
Bakken traditionele oven: ± 18 minuten op ± 230°C met stoom, sleutel 
open na ± 10 minuten.
Bakken hetelucht oven: ± 18 minuten op ± 210°C met stoom, sleutel open 
na ± 10 minuten.

Maak je klanten attent op de heerlijke 
apéro-hapjes en andere lekkernijen die 
je hen deze zomer te bieden hebt.

Maak foto’s van je creaties en zet ze op 
Facebook … of deel ze op Instagram.

Zet je apéro-recepten extra in het zonnetje op je social media!

Trakteer je vrienden en familie op onze heerlijke, versgebakken 
kaasstengels. Zalig bij het aperitief en als tussendoortje. Kom ze snel 
halen, want op is op!  #kaasstengels #aperotime #samengenieten

Bakkerij X

R ECEPT EN

Enkel verkrijgbaar in België
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COZY SATURDAY 
We zien ze al voor ons: de bbq-zaterdagavonden! 

Met als vaste ingrediënten: het juiste gezelschap én 
lekker eten. Samen genieten van de zomer, op het terras 

of in de tuin… Je klanten kijken er al volop naar uit. 
En jij helpt hen om hun gasten te verrassen met extra-

smakelijke broodcreaties. 

De Waldkorn® Desem baguette

De milde smaak en de heerlijke geur spreken voor 
zich: dit is geen baguette als een andere, maar een 
nieuwe sensatie. Een bron van vezels en van vele cozy 
zaterdagmomenten.

OPBOUW EN AFWERKING

Modelleren: Geef de baguette zijn eerste vorm.
Tweede voorrijs: ± 20 minuten.
Modelleren: Geef de baguette de finale vorm en lengte (boulot, 
baguette, takkenbrood).
Narijs: ± 75 minuten, 32°C - 75% RV.
Modelleren: Bestrooi met roggebloem en maak insnijdingen.
Bakken traditionele oven: ± 30 minuten op ± 230° C met stoom, 
sleutel openen na ± 20 minuten.
Bakken heteluchtoven: ± 35 minuten op ± 220° C met stoom, sleutel 
openen na ± 20 minuten.

INGREDIENTEN GEWICHT VOORBEREIDING

WALDKORN® DESEM 
03965
Bloem
ULMER SPATZ VOLUDEB 
TRADITIONAL 28880
of krokant broodpoeder
Water
(gist)

2000 g

2000 g
200 g

2320 g
40 g

Kneed alle grondstoffen tot 
een homogeen deeg.
Snelkneder: ± 12 minutenin 
1ste versnelling en ± 3 minuten 
in 2de versnelling.
Deegtemperatuur: ± 25°C.
Bulkrijs: ± 10 minuten.
Afweeggewicht: ± 320 g 
en bol op.
Eerste voorrijs: ± 20 minuten.

Narijs: ± 75 minuten, 32°C - 75% RV.
Modelleren: Bestrooi met roggebloem en maak insnijdingen.
Bakken traditionele oven: ± 30 minuten op ± 230° C met stoom, 
sleutel openen na ± 20 minuten.
Bakken heteluchtoven: ± 35 minuten op ± 220° C met stoom, sleutel 
openen na ± 20 minuten.

Voeg een eigen toets toe aan je Waldkorn® Desem-baguette. Bak ze in een 
originele, opvallende vorm waarmee de klant ook zijn of haar BBQ-gasten 
aangenaam kan verrassen.

TIP!

BEN JE ENKEL TEVREDEN MET 
HET BESTE RESULTAAT?
Maak je keuze uit ons gamma broodbereidingsmiddelen!
Je vindt er voor elk product het broodbereidingsmiddel voor een optimaal resultaat. Volume, kleur, 
kruimeigenschappen en houdbaarheid zijn precies zoals je het wilt, dankzij de evenwichtige combi 
van traditie en technologie en - niet te vergeten - het uitzonderlijk gebruiksgemak. 

R ECEPT EN

Enkel verkrijgbaar in België
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R ECEPT EN

Waldkorn Maïs 
Hamburgerbuns

Hamburgers zijn en blijven 
graag geziene gasten op de 
zomeravondfeestjes. Met Waldkorn® 
Maïs zorg je ook voor heerlijk 
smakelijke buns die zowel bij de BBQ 
als op gezellige etentjes meteen in de 
smaak zullen vallen bij klein en groot.

Smash burgers
De nieuwste foodtrend!

In Londen en New-York zijn ze al een hype, maar 
ook hier wordt er met volle verwachting naar 
uitgekeken: de Smash burger. Een dunne, bijna 
krokante, supersappige burger. 

Als bakker speel je hier handig op in met het 
ideale hamburgerbroodje. 

De Waldkorn® Maïs-mix.
Hét brood-voor-bij-de-BBQ.
De ideale mix voor een barbecuebrood dat iedereen 
lekker vindt: 

• uniek, met een mooie zonnige kleur

• kindvriendelijk door de maïs, 
aangevuld met zonnebloem-
pitten en specerijen

• lekker luchtig en toch vol smaak

Laat je klanten via je social media weten dat je klaar 
bent voor hun hamburgermoment. En wel met een 
heel speciale ‘bun’… Maak alvast een fotootje en 
trigger hen met een leuke tekst.

Inspireer & deel op Instagram!

Je bbq-gasten verwennen met een extra lekkere 
hamburger? Wat dacht je van deze luchtige, 
heerlijk smakelijke maïs bun? 

#bbq #hamburger #samengenieten

Waldkorn Maïs 
Hamburgerbuns

Hamburgers zijn en blijven 
graag geziene gasten op de 
zomeravondfeestjes. Met Waldkorn® 
Maïs zorg je ook voor heerlijk 
smakelijke buns die zowel bij de BBQ 
als op gezellige etentjes meteen in de 
smaak zullen vallen bij klein en groot.

mijn.pro�el

25 399 895

INGREDIENTEN GEWICHT VOORBEREIDING

WALDKORN® MAIS 09410  50% 
Tarwebloem   50%
Gist       5%
Suiker   3%
Plantaardige olie   2%
Water    54%

1.000 g
1.000 g 

100 g
60 g
40 g

1080 g

Kneed alle grondstoffen tot een homogeen deeg. 
Spiraalkneder: ± 2 minuten langzaam, ± 8 minuten snel. Traditionele 
kneder: ± 25 minuten.
Deegtemperatuur: ± 25°C.
Afwegen: 2.100 g.

OPBOUW EN AFWERKING

Verdeel het deeg direct met de verdeler/opboller en duw de bolletjes plat. Bevochtig de bolletjes en bestrooi ze met maïsgries 
en / of sesamzaad. Leg ze bij voorkeur op broodmatten of in vormen en druk goed aan. 
Narijs: ± 60 minuten op 32°C, 75% RV. Bakken traditionele oven: ± 8-10 minuten op 260°C met sleutel open. Bakken heteluchtoven: ± 8-10 
minuten op 250°C met sleutel open

uniek, met een mooie zonnige kleur

lekker luchtig en toch vol smaak
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Omdat uw ambacht het àllerbeste verdient

SWEET SUNDAY 
De hele dag lang lekker genieten.

Na Cozy Saturday is het tijd voor een rustige, lekker lànge zondag. Het moment 
voor een gezellig moment onder vrienden of familie, met een zoete lekkernij erbij. 

En voor een licht en luchtig etentje, met een zalig dessert als orgelpunt … 
Als bakker-patissier kan je daarbij een cruciale rol vervullen. 

Met een eigen assortiment zomerse hapjes en dessertideeën waarmee je scoort bij 
je klanten én hun gasten. Van een knapperige crumble tot een smeltzacht soesje, 

of –waarom niet?- een taart om u tegen te zeggen!

De zomer van 
Marguerite Croquant!
Met Marguerite Croquant wordt elk dessert 
een feest van chocolade- en vruchtensmaken. 
Biscuits, cakes, taarten, fl ans, crunchies… Voeg 
er een laagje Marguerite Croquant chocolade 
aan toe op basis van cacaoboter en krokante 
stukjes en je mag je alvast verwachten aan heel 
wat enthousiaste Sweet Sunday klanten!

Zalig zoet, kraaklekker!

Geen 
zomeravond 

zonder 
dessert!

00246
Marguerite Croquant 

Speculoos • emmer 4,5kg

00246
Marguerite Croquant 

00235
Marguerite Croquant 

Praliné • Emmer 4,5kg

00244
Marguerite Croquant 

Witte Chocolade • 
Emmer 4kg

00262
Marguerite Croquant 

Bosbessen • Emmer 4,5kg

00247
Marguerite Croquant 

Caramel Fleur de sel • 
Emmer 4kg

00239
Marguerite Croquant 

Pistache • Emmer 4kg

00248
Marguerite Croquant Rode 

Vruchten • Emmer 4kg

00260
Marguerite Croquant Donkere 

Chocolade, Hazelnoot & 
Amandelen • Emmer 4kg

00261
Marguerite Croquant 
Tentation Passion • 

Emmer 4kg

00258
Marguerite Croquant Citroen 

Meringue • Emmer 4kg
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R ECEPT EN

Soesjesdessert

Party Crumble
± 20 dessertglaasjes

INGREDIENTEN GEWICHT BEREIDING

Soesjes of Profiteroles 
DEBCO CHOUX 20824  
of volgens eigen recept
VANILLE ICING 01985
ROOMIJS - DEBCO IJSMIX VANILLE 20856
Frambozencoulis
Verse frambozen
PÂTI KREM 29490 (licht gezoet, opgeklopt)

500 g
 

500 g
2000 g

500 g
300 g

1000 g

Turbineer het ijs met DEBCO IJSMIX VANILLE, vries in.
Spuit de profiteroles en bak af, laat afkoelen.
Dip de bovenkant in de VANILLE ICING en laat aanharden.
Snijd het hoedje van de soesjes, vul met een bolletje roomijs en vries in.
Klop de licht gezoete PÂTI KREM op tot dresseerdikte.
Leg de soesjes op een serveerschaal, dresseer PÂTI KREM tussen de soesjes.
Werk af met verse framboosjes en witte chocoladeschilfers.
Serveer met frambozencoulis.

KRUIMELS GEWICHT WERKWIJZE

DEBCO BRETOENS ZANDDEEG 23854
GRAND PATISSERIE GOLD SUPRÊME 29356
Heelei
Chocolade callets (wit)

500 g
200 g

30 g
100 g

Kneed DEBCO BRETOENS ZANDDEEG, GRAND PÂTISSIER GOLD SUPRÊME 
en heelei tot een korrelige massa. Roer de witte chocolade callets kort door 
de kruimels. Verspreid over een met bakpapier beklede bakplaat en bak af 
tot voldoende kleur. Laat afkoelen.

FRAMBOZENCOULIS GEWICHT WERKWIJZE

FRUFFI FRAMBOOS 25576
JELFIX MIRROR NEUTRAAL 24975

200 g
200 g

Pureer de FRUFFI FRAMBOOS met de staafmixer. Meng de losgeroerde 
JELFIX MIRROR NEUTRAAL door de FRUFFI FRAMBOOS. Kleur eventueel 
bij met rode kleurstof.

VANILLEROOM GEWICHT WERKWIJZE

Water
PÂTI KREM 29490
Vanillestokken
DEBCO CP INSTANT 58076

750 g
750 g

2 g
300 g

Schraap het merg uit de vanillestokken. Meng water met PÂTI KREM en 
roer het merg hierdoor. Stort de DEBCO CP INSTANT op het water, meng 
kort en klop op gedurende ± 4 minuten in 3de versnelling.

OPBOUW EN AFWERKING

Vul de bodem van het glaasje met frambozencoulis. Spuit hierop de vanilleroom. Verkruimel de gebakken zanddeeg en bestrooi de 
dessertglaasjes. Werk af met blaadjes verse munt!

Je kan de volgorde van vullen wijzigen of de kruimels vervangen door een MARGUERITE CROQUANT variant Laat de nodige 
hoeveelheid MARGUERITE CROQUANT smelten, strijk uit op een bakpapier, laat afkoelen en breek in stukjes.TIP!
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Artikel Artikel nummer Aantal stuks Gewicht per verpakking 

Ulmer Spatz Pasta met Zwarte Peper en Zeezout 01686 1 Emmer 5 kg

Ulmer Spatz Pasta Mediterrané 06967 1 Emmer 5 kg

Pane Luciane 50% 09429 1 Zak 25 kg

Waldkorn® Mais 50% 09410 1 Zak 15 kg

Waldkorn® Desem 50% 03965 1 Zak 25 kg

Waldkorn® Oude Granen 50% 19912 1 Zak 15 kg

Waldkorn® Oude Granen Croissant & Brioche 100% 02141 1 Zak 15 kg

Marguerite Croquant Speculoos 00246 1 Emmer 4,5 kg

Marguerite Croquant Praliné 00235 1 Emmer 4,5 kg

Marguerite Croquant Witte Chocolade 00244 1 Emmer 4 kg

Marguerite Croquant Bosbessen 00262 1 Emmer 4,5 kg

Marguerite Croquant Caramel Fleur de sel 00247 1 Emmer 4 kg

Marguerite Croquant Pistache 00239 1 Emmer 4 kg

Marguerite Croquant Rode Vruchten 00248 1 Emmer 4 kg

Marguerite Croquant Donkere Chocolade, 
Hazelnoot & Amandelen 00260 1 Emmer 4 kg

Marguerite Croquant Tentation Passion 00261 1 Emmer 4 kg

Marguerite Croquant Citroen Meringue 00258 1 Emmer 4 kg

FOR ASSISTANCE OR APPROVAL, PLEASE EMAIL:
csmcomms@csmingredients.com

BRAND GUIDELINES
Version 1 | Issued: Spring 2021

CSM Ingredients Benelux (BE) B.V.
Noorderlaan 139 I 2030 Antwerpen I België

CSM Ingredients Benelux (NL) B.V.
Fruitlaan 24 I 4462 EP Goes I Nederland

HOW TO CONSTRUCT THE CORPORATE CONTAINER
brand execution

The corporate container is the 
appropriate mechanism to show 
CSM as an endorser to the hero 
brand for sell sheets. This con-
tainer should be constructed 
consistently and appear on the 
bottom, reverse side of the sell 
sheet. For additional guidance,  
please contact the communicati-
ons team at csmcomms@csming-
redients.com

FOOTER TEXT 
Legal Entity Name:  Frutiger Next Heavy 10 pt 

Adress / Homepage:  Frutiger Next Regular 8–10 pt 

Line Spacing:  12 pt 

Colour:  80 % Black

LINE COLOUR AND WEIGHT 
Line colour:   Should align with the colour palette of the corporate or hero brand 

Line weight:   1,5 mm for A4 portrait / landscape format

210 mm / 297 mm (use the same hights and spaces for A4 portrait / landscape format)

1,5 mm

3
0

 m
m

USAGE GUIDE
All selling materials must be 
submitted to csmcomms@
csmingredients.com
for approval.

Footer – Example Germany
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