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VERSE SPECULAAS, een delicatesse ….. Een oer-Nederlands product met kansen voor u als ambachtelijke bakker. Uw vakmanschap 
bepaalt de uiteindelijke kwaliteit. Daarbij komt het aan op details. Wat gaat goed en wat kan beter!! Beko Groothandel gaat u, samen 
met Royal Steensma en Polak, meenemen om uw kwaliteit verder te verbeteren. We combineren praktijk- en theoriekennis met tips 
en tricks. Daarnaast zal uw meegebrachte product beoordeeld én besproken worden door 2 vakjuryleden. Op de achterzijde van 
dit formulier vindt u de voorwaarden. 

Een mooie kans om dit margerijke product verder te optimaliseren, ook voor de deelnemers aan de Speculaaskeuringen op de 
Beko Najaarsdagen.

SPECULAAS KENNISSESSIE

Vink uw datumkeuze aan

 Dinsdag 3 september 

 Woensdag 4 september  

 Woensdag 11 september

Programma
12.30 - 13.00 uur  Ontvangst en inleveren speculaas
13.00 - 13.30 uur Speculaaskruiden - Polak
13.30 - 14.00 uur Hoe bak je de beste speculaas - Royal Steensma
14.00 - 14.30 uur  Tip en tricks + calculaties - Beko Advies
14.30 - 15.00 uur  Pauze
15.00 - 16.30 uur Bespreking speculaaskeuringen door vakspecialisten
16.30 uur   Einde kennissessie

 

Bedrijfsnaam Debiteurnummer

Naam deelnemer(s)

Adres

Emailadres

Accountmanager Distributiecentrum
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VOORWAARDEN

Voor deelname aan de speculaassessie zal er €35,00 per persoon gerekend worden. Maximaal twee deelnemers per bedrijf. 
U kunt zich inschrijven door het volledig ingevulde formulier te sturen naar marketing@beko-groothandel.nl. 

U bent vrij om zelf (maximaal) twee gekozen speculaasproducten mee te nemen naar de sessie. Deze producten worden beoordeeld 
én besproken door 2 vakjuryleden. Aan het eind van de sessie krijgt u feedback op de producten. 

   Speculaas zonder amandelen    Speculaas met amandelen    Gevuld Speculaas

2 x consumentenverpakking inleveren. 2 x consumentenverpakking inleveren. 2 x consumentenverpakking inleveren.

Verkoopprijs per 100 gr. Verkoopprijs per 100 gr. Verkoopprijs per 100 gr.

Vrije keuze roomboter of margarine. Vrije keuze roomboter of margarine. Vrije keuze roomboter of margarine.

Amandelen mogen in het deeg of als 

decoratie verwerkt zijn.

Gebruik alleen 100% amandelspijs.

Gebruik van andere smaakcomponenten is 

toegestaan.
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