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16 november 2016

Sumsum & Co: de nieuwste food
hotspot in Amsterdam
Donderdag 17 november 2016 - Amsterdam heeft er een nieuwe food hotspot
bij! Sumsum & Co aan de Heiligeweg nummer zeven is een nieuw type food store
waar verrukkelijke delicatessen uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië worden
verkocht. Deze winkel mag je dan ook niet overslaan tijdens een dagtochtje naar onze
hoofdstad.Goed nieuws ook voor bewuste genieters: de producten van Sumsum & Co
zijn gifvrij en diervriendelijk tot stand gekomen en dus ook geschikt voor veganisten.
De delicatessen
Naast Halva, een zijdezachte zoete snack die ook als dessert wordt genuttigd, wordt
ook Tahini verkocht. Beide producten worden gemaakt van sesamzaad dat
barstensvol zit met gezonde mineralen, proteïnen en vitamines. Het sesamzaad dat
de chefs van Sumsum & Co gebruiken is van de hoogste kwaliteit. Dit maakt deze
lekkernijen hoogwaardige tussendoortjes of een verfijnde aanvulling op je maaltijd.
Halva kan de hele dag door worden gegeten en in de winkel kan je honderduit
proeven. Tahini wordt van oudsher veelal gebruikt als dressing op vlees en
andere gerechten maar kan ook als smeersel worden gebruikt om broodjes en andere
lekkernijen mee te verfijnen. Naast deze twee kenmerkende producten die in wel 25
smaken verkrijgbaar zijn verkoopt Sumsum & Co ook de heerlijke theesoorten van
YES TEA, exotische dadel- en sesam koekjes, rijk gevulde ontbijtgranen en
tongstrelende dadelsiroop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Halva & Tahini Workshop voor de pers
Om de komst van de winkel te vieren worden in december diverse festiviteiten
georganiseerd in en rondom de winkel. Zo volgen via facebook en instagram diverse
consumenten acties en wordt in Amsterdam een kook workshop gegeven aan pers en
online influencers door befaamde patissiers en chefs. Deelname aan de events is
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mogelijk op uitnodiging, te verkrijgen via tamara@awarenessengineers.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie:
Winkelprijzen vanaf €10. Voor een gedetailleerde prijslijst, meer beeld en informatie
kunt u ons contacten via telefoonnummer +31 (0) 652 05 31 15 of mail
info@awarenessengineers.com
Bezoek ook onze INSTAGRAM en FACEBOOK om up to date te blijven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sumsum & Co in Amsterdam is home to the finest foods made of the highest quality sesame seed,
one of the oldest cultivated and exquisite crop in the world, drenched in healthy minerals, proteins
and vitamins. These beautiful products will enrich your taste buds and ignite the senses of everyone
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you share them with. We've created more than forty different flavors of halvah and ten unique flavors
of tahini, in addition to other products such as tea, date honey, a diversity of cookies, exotic fruit bars
and cereal infusions. All our products are inspired by our travels in the Middle-East, Africa & the
exotic islands of Asia. The results are crystal clear! Succulent flavors, top quality products, full
satisfaction of the taste buds by these unique treats, ensuring an excellent experience. Enjoy!

Tamara | Sumsum & Co
06 52 053 115

Sumsum & Co
Heiligeweg 7
1012 XN Amsterdam

Facebook
sumsumandco.com

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier
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