Sumsum Amsterdam introduceert een unieke
DUTCH HALVA collection
-Hollandse lekkernijen succesvol samengevoegd met tongstrelende delicatesse uit het midden-oosten-

-persberichtAmsterdam, maandag 27 maart 2017 - Stroopwafel, drop en appeltaart, drie oerhollandse lekkernijen die
de chefs van delicatessen winkel Sumsum inspireerden tot het maken van de DUTCH HALVA
COLLECTION. Dit perfecte huwelijk tussen Oost en West is nu verkrijgbaar in de Sumsum flagshipstore
aan de Heiligeweg 7 in Amsterdam. De Dutch Collection tovert elke ontbijt- en brunchtafel tijdens Pasen
om in een unieke internationale smaaksensatie! Maar ook tijdens Koningsdag en Bevrijdingsdag geeft
deze organic snack je voldoende energie om deze Nederlandse feestdagen goed door te komen.
Halva een internationale lekkernij
De Dutch Collection is een heerlijke aanvulling op de reeds bestaande Halva collectie die bestaat uit ruim
40(!!) verschillende smaaksensaties. Halva is een zoete lekkernij van sesamzaad die in het Oosten en
Midden-oosten wordt gegeten tijdens het ontbijt en als tussendoortje bij de koffie en thee. De
delicatesse is gemaakt van Etiopisch sesamzaad en 100% organic. Naast de reguliere Halva soorten
verkoopt Sumsum ook een grote collectie veganistische Halva en kan je er terecht voor een
tongstrelende super verse Tahini pasta en dadelhoning. Het assortiment bevat ook nog zo'n 20 soorten
fruit- en kruiden theeën die zowel warm als koud de dorst lessen.
Sesam is SUPER gezond
Halva is niet alleen populair vanwege de smaak maar ook door de gezonde omega’s die het bevat. Het
hoofdingrediënt Sesamzaad bevat is rijk aan ijzer en heeft een positief effect op het cholesterolgehalte
en de spijsvertering. In Halva zit ook een grote dosis vitamine A, B en E. Met name die laatste is een
krachtig anti- oxidant dat bekend staan als zalvend voor de (ouder wordende) huid en onmisbaar is bij
het onderhouden van een gezond immuunsysteem.

Over de Dutch Collection:
Sumsum Halva is exclusief verkrijgbaar in de winkel aan de Heiligeweg 7 te Amsterdam. De prijs van deze
lekkernij wordt traditioneel berekend per kilo en vanaf 200 gram verkocht. De minimale afnameprijs ligt
rond de €5,- per 200 gram, afhankelijk van welke smaak wordt gekozen. De prijs van een DUTCH
COLLECTION giftbox met de 3 smaken van 200 gram per stuk ligt rond de € 35,90 exclusief btw.

Volg Sumsum ook via:
https://www.facebook.com/SUMSUMamsterdam/
https://www.instagram.com/sumsumamsterdam/
https://twitter.com/sumsumamsterdam
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie:
Meer weten? Losstaande packshots nodig? Halva serveren in uw eigen winkel of horeca? Bel Tamara via
+31(0)652-053115 of mail info@awarenessengineers.com
Fotocredits:
sfeerbeelden foto's: wouterwest.nl
Foto 3shot (c)Sumsum
Eerdere persberichten over Sumsum vindt u hier:
http://us2.campaign-archive2.com/?u=40f419251b94e7f0e61b2d740&id=00c91ac07c&e=[UNIQID]
http://www.awarenessengineers.com/uploads/5/7/8/8/57880483/pb_sumsum___co_nieuwste_food_hots
pot_in_amsterdam_1.pdf
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