MARSEPEIN
MET LIEFDE .
SINDS 1806.

NIEDEREGGER
het cruciale verschil
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Niederländisch

Het geheim van Niederegger marsepein is het traditionele recept en met name de perfecte verhouding
tussen kwaliteitsamandelen en suiker en de subtiele toevoeging van een geheim ingrediënt, vergelijkbaar
met rozenwater. Alleen met zorg geselecteerde ingrediënten van de beste kwaliteit worden gebruikt
voor het Niederegger marsepein, zoals bijvoorbeeld de allerbeste amandelen.
Zelfs nu nog wordt het marsepein in koperen ketels geroosterd, net als in de goede oude tijd. Dag in dag
uit wordt de dagelijkse productie gecontroleerd door een meesterpatissier.

HET IS NIET ZOMAAR
AMANDELSPIJS :
HET IS MARSEPEIN!
Niederegger marsepein (100:0)
bestaat voor 100 % uit het beste amandelspijs.

Lübeck edelmarsepein (90:10)
bestaat voor 90 % uit amandelspijs en 10 % uit toegevoegde suiker.

Lübeck marsepein/edelmarsepein (70:30)
bestaat voor 70 % uit amandelspijs en 30 % uit toegevoegde suiker.

Marzipan voor consumptie (50:50)
bestaat voor 50 % uit amandelspijs en 50 % uit toegevoegde suiker.
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Met een gevarieerd assortiment marsepeinproducten heeft Niederegger het juiste product voor elke gelegenheid.
De marsepein broodjes in een fijne chocoladecoating en de marsepein klassiekers zijn het hele jaar door erg
populair. Dankzij de topkwaliteit zijn de Niederegger producten hét perfecte cadeau. Met een Niederegger gift
ben je verzekerd van een origineel cadeau dat zeker gewaardeerd zal worden. Geen Kerstfeest of Paasfeest
is compleet zonder Niederegger, het merk dat staat voor constante kwaliteit.
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´ NieDEREGGER
Cafe
LÜBECKS
geheime keurmerk

Geliefd over de
hele wereld

In 1806 richtte patissier Johann Georg Niederegger zijn koffiehuis
op in het hart van Lübeck en presenteerde hij zijn eerste marsepeinproducten. In 1850 leverde Niederegger al aan het hof van de
Russische Tsaar.
In de World Exposition in Wenen kreeg Niederegger in 1873 een
gouden medaille, slechts één van de ontelbare onderscheidingen
die Niederegger ontvangen heeft. In 1908 werd Niederegger
leverancier aan het hof van de Duitse Keizer. Ondertussen levert
Niederegger haar populaire marsepein aan veel Europese landen
en zelfs in de USA, Japan en Rusland. De kern van de doelgroep
bestaat uit fijnproevers die zichzelf en anderen graag trakteren op
een kwaliteitsproduct.

J. G. Niederegger GmbH & Co. KG
Zeißstraße 1–7
23560 Lübeck, Duitsland
T +49 451 5301-0
www.niederegger.de
export@niederegger.de
Brauer Special Food Import
Postbus 21
4153 ZG Beesd
www.brauerfood.nl
info@brauerfood.nl
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de oprichting, meer dan 200 jaar geleden, is dit
koffiehuis – gesitueerd in het hart van Lübeck – het
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T 0345-681907

Café Niederegger is een Lübeckse instantie. Sinds

geheime keurmerk van Hanzestad Lübeck.
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