
 NOUGAT INGREDIËNTEN: 

 

Nougat Traditioneel ( zacht )  Nougat Traditioneel ( hard )  Nougat met honing, Ingrediënten:                                 

Ingrediënten : suiker, amandelen, glucose- Ingrediënten : suiker, amandelen,  suiker, amandelen, honing 20%, glucose- 

stroop, honing, pistachenoten,  eiwit,  glucosestroop, honing, pistachenoten,  stroop, pistachenoten, eiwit, ongedesemd  

ongedesemd brood (zetmeel, plantaardige olie,                                                 eiwit, ongedesemd brood  (zetmeel,   brood (zetmeel, plantaardige olie, water),  

water), natuurlijke vanille       plantaardige olie, water), natuurlijke vanille           natuurlijke vanille  

Allergenen: amandelen, pistachenoten, eiwit Allergenen: amandelen, pistachenoten, eiwit Allergenen: amandelen, pistachenoten, eiwit 

   

   

Nougat met chocolade en 
sinaasappelschil                    

Nougat met vijgen en kaneel, 
Ingrediënten:         

Nougat met gekonfijt fruit,  
Ingrediënten:  suiker,  

Ingrediënten: suiker, glucosestroop,  suiker, amandelen, glucosestroop, vijgen,  amandelen, glucosestroop, gekonfijte kersen, 

amandelen, honing, sinaasappelschil (10%), honing, eiwit, ongedesemd brood  honing, pistachenoten, eiwit, ongedesemd  

chocolade (5%),cacao (5%), eiwit, ongedesemd (zetmeel, plantaardige olie, water), brood (zetmeel, plantaardige olie, water), natuurlijk  

brood (zetmeel, plantaardige olie, water)  kaneel, kleurstoffen E102, E124, E151 vanille aroma, kleurstoffen E122, E142 

Allergenen: amandelen,  eiwit                            Allergenen: amandelen, eiwit Allergenen: amandelen, pistachenoten, eiwit 

   

   

Nougat met bosbessen, Ingrediënten:                                      Nougat met frambozen                                         Nougat met kastanjes, Ingrediënten:                                  

suiker, glucosestroop, amandelen,  Ingrediënten: suiker, glucosestroop,  suiker, amandelen, glucosestroop, 

bosbessen, honing, eiwit, ongedesemd brood  amandelen, frambozen, honing, eiwit,  kastanje pasta, honing, eiwit, ongedesemd 

( zetmeel,  plantaardige olie, water ), ongedesemd brood (zetmeel,  brood ( zetmeel, plantaardige olie, water )                          

natuurlijk aroma         plantaardige olie, water), natuurlijk aroma Allergenen: amandelen, eiwit 

Allergenen: amandelen, eiwit Allergenen: amandelen, eiwit  

   

   

Nougat met caramel en zeezout     Nougat met appel, Ingrediënten:                         Nougat met lavendel,  Ingrediënten: 

Ingrediënten: suiker, amandelen,  suiker, amandelen, glucosestroop, honing,  suiker, glucosestroop, amandelen, honing,  

glucosestroop, caramel met roomboter en  appel, eiwit, ongedesemd brood ( zetmeel,  lavendel, eiwit, ongedesemd brood ( zetmeel,  

zeezout, honing, eiwit, ongedesemd brood plantaardige olie, water ), natuurlijke vanille,   plantaardige olie, water ), 

( zetmeel, plantaardige olie,  water )         kleurstoffen E330, E220                  natuurlijk aroma, kleurstoffen E122, E124, E132 

Allergenen: amandelen, eiwit Allergenen: amandelen, eiwit Allergenen: amandelen, eiwit 

 


