amandel- & suikerproducten

www.sleeubus.be

Beste bakker, chocolatier, professional, liefhebber van de goede dingen des levens,
Kent u ons al? Dan weet u vast en zeker welke kraakverse marsepein en broyages wij in ons
assortiment hebben. En zonder enige twijfel herkent u onze oranje emmers met overheerlijke
fondant uit de duizenden. Kent u ons nog niet? Dan stellen wij ons graag kort even voor.
Sleeubus is immers niet zomaar een producent van marsepein.
Wat begon als een confiserie in 1923 in de Isabellalei in Antwerpen, is geëvolueerd tot dé
referentie in marsepein, fondant en amandelmeel. Al sinds het prille begin weten we goed
genoeg wat we maken, en hoe we het willen maken: volgens ongewijzigd en vaak beproefd
recept. Savoir faire à la belge durven we het wel eens noemen. Flexibel om (zelfs in kleine
batches) op maat voor u de beste marsepein te maken, maar compromisloos inzake kwaliteit
van grondstoffen en productieproces. Onze mensen werken eerst met het hart en dan met het
hoofd. Het zijn durvers én doeners. En dat proeft u in al onze producten. Het beste van vroeger
met de nooit aflatende inzet van vandaag. Dat maakt onze producten zo onweerstaanbaar.
Vanuit uw passie voor product en ambacht, heeft u ongetwijfeld ook een duidelijk idee hoe u
het verschil wil maken. Wij helpen u graag die visie mee vorm en smaak te geven. We hebben
een prachtig product dat we met de nodige flexibiliteit op maat bewerken. Wij werken voor u
zodat u kan uitblinken bij uw klanten en uw eigen verhaal kan schrijven. Uw creaties met onze
marsepein zijn een garantie voor succes.
Wij zijn uitermate benieuwd naar uw wensen en hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan uw
verhaal om samen zoet goud te creëren. Verder in dit document vindt u een lijst met onze
standaardproducten.
Nog niet gevonden waar u naar op zoek bent, of heeft u een idee/concept waar wij u bij kunnen
ondersteunen? Contacteer ons gerust. We bespreken uw wensen graag bij een koffie met een
heerlijk stukje kraakverse marsepein.
Smakelijke groeten.

Marsepein
Marsepein - 65/35
Samenstelling
amandelen: 65%
suikers: 35%

Kleurstof (optie):

Kenmerken
stevige pasta van amandelen en suiker
uitgesproken amandelsmaak

kaliumsorbaat

Gewicht netto (ref)
5 kg
| 100.005

Verpakking
karton

Samenstelling
amandelen: 50%
suikers: 50%

Kleurstof (optie)*:
roze: E 122 E 110

Kenmerken
stevige pasta van amandelen en suiker
gebalanceerde amandelsmaak

kaliumsorbaat

Gewicht netto (ref)
5 kg
| 110.002
12,5 kg | 110.005

Verpakking
karton

Marsepein - 50/50

* bij afname van minimum 100kg

Marsepein - 40/60 (nr 2)
Samenstelling
amandelen: 40%
suikers: 60%
kaliumsorbaat

Kleurstof (optie):
roze: E 122 E 110
groen: E 131 E 102
geel: E 102 E 110 E 122
Gewicht netto (ref)
5 kg
| 120.005

Kenmerken
stevige pasta van amandelen en suiker
ideaal voor moduleerwerk
Verpakking
karton

Marsepein - 33/67 (nr 3)
Samenstelling
amandelen: 33%
suikers: 67%

Kleurstof (optie)*:
roze: E 122 E 110
groen: E 131 E 102*
geel: E 102 E 110 E 122*

kaliumsorbaat
Gewicht netto (ref)
5 kg
| 130.005

Kenmerken
flexibele pasta van amandelen en suiker
met uitmuntende uitroleigenschappen
Verpakking
karton
* bij afname van minimum 100kg

Amandelspijs - op 50/50 basis
Samenstelling
amandelen: 50%
suikers: 50%

Gewicht netto (ref)
5 kg
| 310.005

Kenmerken
groffe pasta van amandelen en suiker
Verpakking
karton

kaliumsorbaat

Pistache - op 50/50 basis
Samenstelling
Amandelen 46%
Suikers 46%
Pistachepasta 8%

Gewicht netto (ref)
5 kg
| 118.005-51

Kenmerken
Pistache groene pasta van amandelen,
pistache en suiker
Verpakking
karton

kaliumsorbaat

Rietsuiker - op 50/50 basis
Samenstelling
Amandelen 50%
suikers 50%

Gewicht netto (ref)
5 kg
| 112.405

Kenmerken
Stevige lichtbruine pasta van
amandelen en rietsuiker
Verpakking
karton

kaliumsorbaat

Suikervrij - op 50/50 basis
Samenstelling
Amandelen 50%
Zoetstoffen 50%
(lactitol, sorbitol,
aspartaam)
kaliumsorbaat

Gewicht netto (ref)
5 kg
| 112.205

Kenmerken
Stevige pasta van amandelen en
zoetstoffen
Verpakking
karton

Amandel producten
Product

Gewicht netto

Verpakking

Nummer

Broyage pur*
Broyage pur Noisette*

100% amandelen
2/3 Amandel - 1/3 hazelnoot

5 kg
5 kg

karton
karton

200.005
209.005

Broyage 50/50**

50% amandelen
50% suiker
50% noten (2/3 Amandel - 1/3 hazelnoot)
50% suiker

7 kg

karton

210.003

7 kg

karton

219.003

Geschaafde amandelen***

x-thin 0.4-0.6mm

4 kg

karton

310.006

Hele witte amandelen***

Zuid-Europees geblancheerd

7 kg

karton

310.003

Gewicht netto

Verpakking

Nummer

Fondant
Fondant mals

15 kg
15 kg

emmer
emmer

400.101
406.101

Choco-fondant
Choco-fondant
Choco-fondant
Choco-fondant
Choco-fondant licht
Choco-fondant mals

afname per 14 emmers
afname per 14 emmers

15 kg
15 kg
6 kg
6 kg
15 kg
15 kg

karton
emmer
karton
emmer
emmer
emmer

410.001
410.101
410.004
410.104
420.101
416.101

Product

Gewicht netto

Verpakking

Nummer

15 kg

emmer

490.101

Broyage 50/50 Noisette**

*

**

***

Fondant
Product

Glucose
Glucose

Marsepein consumentenverpakking

Product

Gewicht netto

Verpakking

Nummer

1 kg
500 gr
250 gr
100 gr
40 gr

verpakt per 12 stuks
verpakt per 24 stuks
verpakt per 12 stuks
verpakt per 24 stuks
verpakt per 24 stuks

12 kg
12 kg
3 kg
2,4 kg
24 x 40 gr

karton
karton
doos
doos
doos

110.021
110.022
110.023
110.024
110.025

Pralines
Buches
Buches verpakt

marsepein met chocolade
marsepein met chocolade
marsepein met chocolade

1 kg (±72stuks)
24 x 40 gr
24 x 40 gr

doos
doos
doos

114.026
114.027
114.028

Ontdek ook ons nieuw B2C merk
www.louisdanvers.be
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