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Dit wil je: roomijs met knapperige stukjes
croissant
Nieuw limited edition ijs: het Crisp-icoon in een ijskoud, romig jasje
Wat lekker roomijs nog beter maakt? Croissantkruimels. Dat moet je proeven om het te
geloven. En dat kan vanaf nu bij Crisp, de supermarktapp voor knettervers eten. Want wie
Crisp zegt, zegt croissantjes. Met dit boterzachte Franse icoon is het merk bekend
geworden, en sindsdien zijn de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze limited
edition ijssmaak is gemaakt op basis van biologisch vanille-ijs met verkruimelde stukjes
croissant. En alsof dat nog niet lekker genoeg was, is daar ook nog een handje chocolate
chips en een snuf zeezout aan toegevoegd. Om bij weg te smelten!

IJs om te vieren
Crisp is in november 2018 opgericht en zag haar vierde verjaardag als de perfecte aanleiding
om de croissant nog eens flink in het zonnetje te zetten. Eerder introduceerde Crisp al de
chocoladereep met stukjes croissant: een boterzachte melkchocoladereep van 34% cacao met
brosse kruimels van het Franse croissantdeeg. Voor deze speciale ijs-editie verkruimelde Crisp
de croissants in biologisch vanille-roomijs, voegde daar chocolate chips en een snufje zeezout

aan toe, en maakte het ijs af met een een crunchy karamel-feuilletine voor dat echte karamelzeezout-effect. Kortom, een feestje voor de smaakpapillen!
De croissants van Crisp
De basis van het ijs: de Crisp afbakcroissant. Publiekslieveling sinds dag één en inmiddels al
bijna 2,5 miljoen keer gegeten. Voor dit Franse icoon is Crisp bij de oprichting afgereisd naar
Frankrijk, Bretagne om precies te zijn. Het geheim van deze croissants is de boter, en veel
daarvan. De croissants bestaan namelijk uit 23% AOP-boter uit Poitou-Charentes. Dat staat ook
wel bekend als de champagne onder de boters en geeft de croissants hun unieke,
karamelachtige smaak.
Vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij Crisp
Het limited edition croissant-ijs is zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij Crisp. Je vindt het ijs
voor EUR 4,99 in de Crisp-app (700 ml).
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Crisp is de supermarkt-app voor knettervers eten. De service bezorgt in heel Nederland en Vlaanderen 7 dagen
per week boodschappen, en vóór 22.00 uur via de app besteld is de volgende dag in huis. Het assortiment
bestaat uit producten van meer dan 800 boeren, makers en kwekers. Crisp is in november 2018 gelanceerd door
Tom Peeters, Michiel Roodenburg en Eric Klaassen. Het is de missie van Crisp om beter eten bereikbaar te
maken voor meer mensen. Crisp is het meest geprezen merk van de afgelopen 3 jaar in de Benelux, met prijzen
voor service, design en merk zoals de Esprix, ADCN, SPIN en DIA. In juni 2022 werd Crisp door industrieplatform
EMERCE bekroond tot Innovatiefste e-Commerce Bedrijf en door onderzoeksbureau GfK uitgeroepen tot Beste
Online Supermarkt (Formulerapport FMCG E-commerce 2022) op het gebied van aanbod, service, prijs en
kwaliteit.
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