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DIT WIL JE PROEVEN: ER IS NU EEN
CHOCOLADEREEP MET DE SMAAK VAN

CROISSANTJES
Internationale Croissantjesdag op 30 januari smaakt nu nog lekkerder

Amsterdam, 27 januari 2021

Croissantjes en chocola, een smaakcombinatie die niet veel toelichting nodig heeft. Of
toch wel? In de aanloop naar Internationale Croissantjesdag op 30 januari combineert
supermarkt-app Crisp the best of both worlds op een innovatieve manier. In
samenwerking met de chocolademakers van Urban Cacao introduceren zij een limited
edition reep van eerlijke chocolade, met daarin de Crisp roombotercroissant verwerkt.
Het resultaat: een boterzachte melkchocoladereep van 34% cacao met brosse kruimels
van het Franse croissantdeeg. Super smaakvol en sociaal en duurzaam geproduceerd,
van boon tot reep. Wel zo lekker.

Fijnproevers kunnen zich met deze nieuwe reep lekker uitleven. De roombotercroissant van
Crisp staat er namelijk bij klanten om bekend: hij is gekmakend lekker en ovenvers afgebakken
het aller-knapperigst. De croissantjes zijn voor 23% gevuld met AOP-boter uit het Franse
Charentes-Poitou en worden gemaakt in Bretagne. Inmiddels zijn de hardlopers al meer dan
5000 keer verkocht, een echte klantfavoriet dus. Om deze hardloper op Internationale
Croissantjesdag in het zonnetje te zetten sloeg Crisp de handen ineen met de chocolademakers
van Urban Cacao in Amsterdam, waar ze sinds 2013 de lekkerste chocoladevariaties
vervaardigen.

Fijnproevers worden met deze nieuwe reep op hun wenken bediend. De roombotercroissant van
Crisp staat er namelijk bij klanten om bekend dat hij gekmakend lekker is, en ovenvers
afgebakken het aller-knapperigst. De croissantjes zijn voor 23% gevuld met AOP-boter uit het
Franse Poitou-Charentes en worden gemaakt in Bretagne. Inmiddels zijn de hardlopers al



20.000 keer gegeten, een echte klantfavoriet dus. Tijd om ‘m op Internationale Dag van de
Croissant in het zonnetje te zetten en daarom sloeg Crisp de handen ineen met de
chocolademakers van Urban Cacao in Amsterdam, waar ze sinds 2013 de lekkerste
chocoladevariaties bedenken en maken.

Smaakcombinatie in een nieuw jasje
Chocolatier Hans Mekking van Urban Cacao: “We
hebben in deze limited edition reep de combinatie van
croissantjes en chocola in een nieuw jasje gestoken.
We gebruiken een mix van duurzaam geproduceerde
bonen uit Afrika en Zuid-Amerika, in combinatie met
een extra kwaliteit romige melkpoeder, wat een milde
en volle cacaoblend oplevert. De toevoeging van het
roomboterkruim geeft de chocolade een subtiele
knapperigheid. De croissants zijn hiervoor in de Urban
oven dubbel krokant gebakken en gedroogd. En die
uitgesproken combinatie proef je!”

Vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij Crisp
De limited edition reep ‘Chocolade met croissant’ is zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij
Crisp. Je vindt de chocoladecroissant-reep voor € 2,49 in de app.

Voor vragen, interviews en extra beeldmateriaal neem je contact op met:
Jantine Agterhuis
PR Manager Crisp
jantine@crisp.nl Telefoon: 06 48713496

Over Crisp
Crisp is de supermarkt-app voor knettervers eten. Ontzettend lekkere producten, volop in het seizoen en
ook nog goed geprijsd. Dat krijgt Crisp voor elkaar door rechtstreeks in te kopen bij honderden kleine
makers, kwekers en telers. Met de handige app haal je heel gemakkelijk je boodschappen in huis. En wat
je vóór 22.00 uur bestelt, wordt morgen in heel Nederland bezorgd.


