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Over ons
Pineut is een impact-brand. Bij Pineut willen we inspireren. Om te maken. Te doen.
Te ondernemen. Zo zetten we jou graag aan het werk in de keuken. Maken we onze
neuten in sociale werkomgevingen én stimuleren we ondernemerschap daar waar
onze ingrediënten worden verbouwd.
Hoe het allemaal begon
Pineut is feitelijk de uit de hand gelopen
hobby van Femke en Marlies. Twee vriendinnen die gek zijn op smaken, kruiden
en specerijen. Wat ooit begon met samen
een beetje experimenteren op zolder, is
ondertussen uitgegroeid tot hét doe-hetzelf merk van Nederland! Afgelopen jaren
is namelijk niet alleen ons team, maar ook
ons assortiment flink gegroeid. En nog
steeds werken we dag in dag uit aan de
nieuwste combinaties en de lekkerste
doe-het-zelf producten.
Onze missie
Wij geloven dat goed en bevredigend
werk hebben, de basis is van een zelfstandiger, leuker en beter leven. Helaas
blijven nog steeds teveel mensen achter.
Mensen kunnen niet altijd goed meekomen,
waardoor verschillen tussen arm en rijk,
ontwikkeld en onderontwikkeld groter
worden.
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Met onze producten willen we het verschil
maken. Door te werken met mensen die
de samenleving -met een beetje extra
aandacht- veel te bieden hebben.
De producten van Pineut worden in het
Pineut Productiehuis gemaakt, door mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zij zetten onze natuurlijke ingrediënten
om tot een smaakvol product, verpakt in
een stijlvolle fles of flacon.
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Productiehuis
Een droom die werkelijkheid is geworden!
Hier bieden we jaarrond 45 werkplekken
voor mensen die een extra steuntje in de
rug nodig hebben. Dit doen we samen
met Stroomopwaarts. Wij zorgen voor het
werk, zij voor het team.
Marlies zegt hierover: “Persoonlijk vind ik
dit het mooiste aan Pineut; de combinatie,
ofwel win-win, van sociaal en commercieel.
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Dat we met het verkopen van onze smaakmakende producten direct van betekenis
kunnen zijn. Van betekenis voor mensen
die dat net even meer nodig hebben dan
anderen. En we zo een bijdrage kunnen
leveren aan zelfredzaamheid, zelfvertrouwen
en gelijke kansen voor iedereen.
Want weet... in ons team vind je alleen
maar toppers!”
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Onze partners
Onze ingredienten
We besteden tijd en zorg aan het selecteren
van de juiste leveranciers. Zo kiezen we
bijvoorbeeld doelbewust voor de aanschaf
van kruiden en specerijen die lokaal
ondernemerschap stimuleren, geven we
de voorkeur aan een korte, transparante
keten met een leefbaar loon en eerlijke
prijs voor de boer.
Gered van verspilling
Bij Pineut kennen we geen buitenbeentjes.
Daar waar mogelijk maken we gebruik van
ingredienten die anders buiten de boot
vallen. We redden ze van verspilling. In
2021 stond de teller op 1024KG geredde
groente, fruit en noten! Dat smaakt toch
extra lekker.

De focus daarbij ligt op:
• Doel 8: Waardig werk en
		 economische groei
• Doel 10: ongelijkheid verminderen
• Doel 12: verantwoorde consumptie
		 en productie
Smaakt naar meer!
Tot slot hopen we met onze doe-het-zelf
producten de liefde voor mooie ingrediënten en verrassende combinaties aan
te wakkeren en je te inspireren tot meer
lekkers zelf te maken. Bij Pineut weten we
namelijk één ding heel zeker: een beetje
liefde en aandacht, smaakt altijd naar meer.

Sustainable Development Goals
We gebruiken de zeventien VN Sustainable
Development Goals als leidraad bij onze
keuzes.
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Likeur
Onze eerstgeborene. De basis van al onze
huidige doe-het-zelf hapjes en drankjes: Pineut
likeur. Nog steeds één van onze favorieten.
En van likeurminnend Nederland. Zeven jaar na
de introductie van onze eerste smaak, is Pineut
onverminderd populair en verkrijgbaar in tal
van smaken.
Het maken van likeur gaat terug tot de
17de eeuw. Er werd toen al veel geëxperimenteerd met kruiden en specerijen
in combinatie met alcohol. Deze oude
likeurentraditie vormt de inspiratie
voor de nieuwe creaties van Pineut.
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Fles Likeur
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HEILIG NEUTJE
Artikelnummer: PIN024
EAN code: 8717953195920
Besteleenheid: 6

WILDE DAME
Artikelnummer: PIN021
EAN code: 8717953195944
Besteleenheid: 6

GELUKZALIG NEUTJE
Artikelnummer: PIN019
EAN code: 8717953195913
Besteleenheid: 6

KERS OP DE TAART
Artikelnummer: PIN040
EAN code: 8719325389159
Besteleenheid: 6

STERK BAKKIE
Artikelnummer: PIN030
EAN code: 8717953195906
Besteleenheid: 6

KLAAR VOOR EEN KUS
Artikelnummer: PIN023
EAN code: 8717953195937
Besteleenheid: 6
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Zakflacon Likeur

HEILIG NEUTJE
Artikelnummer: PIN013
EAN code: 8719324161190
Besteleenheid: 6

GELUKZALIG NEUTJE
Artikelnummer: PIN016
EAN code: 8719324161176
Besteleenheid: 6

STERK BAKKIE
Artikelnummer: PIN028
EAN code: 8719324161169
Besteleenheid: 6
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KERS OP DE TAART
Artikelnummer: PIN041
EAN code: 8719325389166
Besteleenheid: 6

KLAAR VOOR EEN KUS
Artikelnummer: PIN012
EAN code: 88719324161206
Besteleenheid: 6

15

Hoe het werkt
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HOE WERKT DE LIKEUR VAN PINEUT?
Mooie f lessen boordevol verantwoorde,
smaakvolle ingrediënten. Het enige wat jij
moet doen, is alcohol toevoegen en dagelijks
even liefdevol schudden. Af hankelijk van
de Pineut die je gekozen hebt, zit je binnen
een paar dagen tot weken aan je eerste
zelfgemaakte neutje. En geloof ons; je geduld
zal beloond worden.
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Tafelwater

Bij Pineut zijn we gek op water. Vooral omdat je
er zo lekker veel mee kunt. Dat bracht ons op
het idee van Tafelwater. Zo zet je in een handomdraai iets fris, fruitigs en feestelijks op tafel.
Alcoholvrij en zonder toegevoegde suikers.
Kijk, da’s nog eens een lekkere dorstlesser.
Tafelwater is er in verschillende smaken
en in twee uitvoeringen: in een cadeauwaardige karaf of in een handige pot
met meerdere porties.
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Karaf Tafelwater
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AARDBEI / JASMIJN
/ KORENBLOEM
Artikelnummer: TAF010
EAN code: 8719325389265
Besteleenheid: 6

AARDBEI / HIBISCUS
Artikelnummer: TAF011
EANcode: 8719325389272
Besteleenheid: 6

AARDBEI / VERVEINE
Artikelnummer: TAF012
EAN code: 8719325389289
Besteleenheid: 6

KERS / CRANBERRY
/ ROZEMARIJN
Artikelnummer: TAF013
EANcode: 8719325389555
Besteleenheid: 6
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Karaf Tafelwater

APPEL / STERANIJS
/ KANEEL
Artikelnummer: TAF014
EANcode: 8719325389562
Besteleenheid: 6

CITRUS / MUNT
/ BLAUWE BES
Artikelnummer: TAF021
EANcode: 8719324778640
Besteleenheid: 6

BERGTHEE / ROOS
Artikelnummer: TAF023
EAN code: 8720618144119
Besteleenheid: 6
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Pot Tafelwater

AARDBEI / JASMIJN
/ KORENBLOEM
Artikelnummer: TAF015
EAN code: 8719324778145
Besteleenheid: 8

AARDBEI / HIBISCUS
Artikelnummer: TAF016
EANcode: 8719324778152
Besteleenheid: 8

KERS / CRANBERRY
/ ROZEMARIJN
Artikelnummer: TAF019
EAN code: 8719324778367
Besteleenheid: 8

24

AARDBEI / VERVEINE
Artikelnummer: TAF017
EAN code: 8719324778138
Besteleenheid: 8

BERGTHEE / ROOS
Artikelnummer: TAF024
EAN code: 8720618144218
Besteleenheid: 8
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Hoe het werkt
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HOE WERKT HET TAFELWATER VAN PINEUT?
Vul onze kleurrijke mix aan met plat (kraan)water, laat
minimaal 30 minuten intrekken en serveer! Vul gedurende
de dag de karaf gerust nog enkele keren bij met water.
Het fruit en blad geven namelijk lekker veel smaak af.
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Gembier

Met onze doe-het-zelf gember soda zet je in
no-time een bijzonder lekkere en verrassende
dorstlesser op tafel. De robuuste fles bevat een
uitgebalanceerde mix van gedroogde gember,
fruit en kruiden. Klaar om tot smaakontploffing
te worden gebracht.
Gembier is supersimpel om te maken
en superlekker om te drinken! Verkrijgbaar in drie uiteenlopende varianten
met gember als basis. Iedere f les is
goed voor vier tot acht glazen.
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Gem bier

GEMBER / CITRUS
Artikelnummer: SOD010
EAN code: 8719325389395
Besteleenheid: 6

GEMBER / ANANAS / KURKUMA
Artikelnummer: SOD011
EAN code: 8719325389401
Besteleenheid: 6

GEMBER / HIBISCUS
Artikelnummer: SOD012
EAN code: 8719325389418
Besteleenheid: 6
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Hoe het werkt
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HOE WERKT GEMBIER VAN PINEUT?
Breng de ingrediënten in een pan
water aan de kook. Giet af, voeg wat
rietsuiker of agavesiroop toe en giet
het extract terug in de f les.
Met dit heerlijke extract maak je
vervolgens in een handomdraai 4 tot 8
Gembiertjes. Simpelweg door wat
bruisend water toe te voegen.
Easy peasy lemon squeezy!
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Zomer
drankjes
Zon, zee, zand en… Zomerdrankjes van Pineut.
Hét recept voor een heerlijke zomer. Maak in
een handomdraai een verfrissende sangria,
mojito, ice tea of mocktail en geniet van de
zwoele zomermaanden.
De doe-het-zelf Zomerdrankjes van
Pineut zijn verkrijgbaar in schitterende
(herbruikbare) karaffen en in handige
(refill) potjes. Boordevol zorgvuldig
samengestelde zomerse ingrediënten.
In de perfecte verhouding, klaar om
door jou tot leven gewekt te worden.
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Zomer drankjes

RODE SANGRIA
Artikelnummer: ZOM001
EAN code: 8719324778169
Besteleenheid: 6
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WITTE SANGRIA
Artikelnummer: ZOM002
EAN code: 8719324778176
Besteleenheid: 6

COLD BREW ICED TEA
Artikelnummer: ZOM003
EAN code: 8719324778183
Besteleenheid: 6
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Zomer drankjes

RODE SANGRIA
Artikelnummer: POT016
EAN code: 8719324778190
Besteleenheid: 8

WITTE SANGRIA
Artikelnummer: POT017
EAN code: 8719324778206
Besteleenheid: 8

STRAWBERRY MOJITO
Artikelnummer: POT019
EAN code: 8719324778220
Besteleenheid: 8
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COLD BREW ICED TEA
Artikelnummer: POT018
EAN code: 8719324778213
Besteleenheid: 8

MANGO CHILI COCKTAIL
Artikelnummer: POT020
EAN code: 8719324778237
Besteleenheid: 8

39

Zomer drankjes

RODE SANGRIA
Artikelnummer: PIN607
EAN code: 8719325389258
Besteleenheid: 50
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COLD BREW ICED TEA
Artikelnummer: PIN606
EAN code: 8719324161091
Besteleenheid: 50

TAFELWATER
AARDBEI / HIBISCUS
Artikelnummer: PIN605
EAN code: 8719325389241
Besteleenheid: 50
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Hoe het werkt

HOE WERKEN DE ZOMERDRANKJES VAN PINEUT?
De zomer is een seizoen van uitersten. Soms wil je
even snel een verfrissend drankje tegen de hitte en in
de avond wil je niets liever dan lekker lang genieten
in de tuin of op je balkon. Daarom zijn onze DIY
Zomerdrankjes verkrijgbaar in verschillende varianten.
Van iced tea tot sangria en van mocktail tot cocktail.
De keuze is aan jou. Eén ding is zeker; het recept is in
alle gevallen simpel. Binnen een paar uur staat jouw
zelfgemaakte Zomerdrankje op tafel.
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Winter
drankjes
Speciaal voor de feestdagen hebben wij de
allerlekkerste winterse doe-het-zelf drankjes
samengesteld. Feestelijke potjes boordevol
heerlijke ingrediënten. Voor een alcoholische
versnapering of een alcoholvrije hartverwarmer.
De Winterdrankjes van Pineut hebben
allemaal een ding gemeen; ze zijn extreem leuk om te krijgen en misschien
nog wel leuker om te geven.
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Winter drankjes

RODE GLÜHWEIN
Artikelnummer: WIN001
EAN code: 8719324778664
Besteleenheid: 6
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WITTE GLÜHWEIN
Artikelnummer: WIN002
EAN code: 8719324778671
Besteleenheid: 6

JÄGERTEE
Artikelnummer: WIN004
EAN code: 8719324778916
Besteleenheid: 6
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Winter drankjes

GLÜHWEIN
Artikelnummer: POT010
EAN code: 8719325389333
Besteleenheid: 8

WINTERSE COCKTAIL
Artikelnummer: POT011
EAN code: 8719325389340
Besteleenheid: 8

GIN SPICES
Artikelnummer: POT013
EAN code: 8719325389364
Besteleenheid: 8
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WARME CHOCO
Artikelnummer: POT012
EAN code: 8719325389357
Besteleenheid: 8

TEA PUNCH
Artikelnummer: POT014
EAN code: 8719325389333
Besteleenheid: 8
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Winter drankjes

WINTER CADEAUBOX
Artikelnummer: WIN003
EAN code: 8719325389906
Besteleenheid: 6

VERZENDCADEAUTJES
Ga voor een gluhwein-mix door
de brievenbus, of kies de luxe
cadeaubox met drie winterse
drankjes. Bij uitstek perfecte
cadeautjes om de winter mee
te vieren. Cheers!

RODE GLÜHWEIN
Artikelnummer: PIN608
EAN code: 8719324161671
Besteleenheid: 50
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GLUHWEIN PARTYTIME
Artikelnummer: PIN415
EAN code: 8719324778787
Besteleenheid: 8
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Hoe het werkt
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HOE WERKEN DE WINTERDRANKJES VAN PINEUT?
De Winterdrankjes hebben allen hun eigen eenvoudige
instructie. Ze hebben allemaal een ding gemeen;
ze zijn extreem leuk om te krijgen en misschien nog
wel leuker om te geven.
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Soep

Onze soepen zijn één groot maak-het-zelf-lekker
feest. En over feest gesproken, onze soepen zijn
heel leuk om cadeau te geven. Voor iedere gelegenheid is er namelijk een passende variant. Of
je nu gaat voor een kruidige linzen-, ouderwetse tomaten-, stevige erwten- of goed gevulde
groentesoep, het zal zeker in de smaak vallen.
Al onze soepen zijn vegan, vrij van
zout, vrij van conserveringsmiddelen,
maar boordevol groenten!

54

55

Soep

TOMATENSOEP
Artikelnummer: PIN401
EAN code: 8719324778558
Besteleenheid: 8

GROENTESOEP
Artikelnummer: PIN402
EAN code: 8719324778565
Besteleenheid: 8

LINZENSOEP
Artikelnummer: PIN403
EAN code: 8719324778572
Besteleenheid: 8

wint
spec er
ial!

ERWTENSOEP
Artikelnummer: PIN404
EAN code: 8719324778589
Besteleenheid: 8
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ERWTENSOEP
Artikelnummer: PIN420
EAN code: 8719325389869
Besteleenheid: 8
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Hoe het werkt

HOE WERKT DE SOEP VAN PINEUT?
Leeg de f les in een pan met koud water. Breng op een
matig vuur aan de kook en zet het vuur laag zodra de
soep kookt. Laat onder regelmatig roeren doorpruttelen
tot alles beetgaar is, en voeg zout naar smaak toe.
Veggies a day, keeps the doctor away!
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No-waste
Starters
Wij geloven in het opeten van fruit en groenten
- ook die iets te bruine banaan, die beurse
aardbeitjes en die sneue aardappelen. Met jouw
restjes groente en fruit zet je met de No-waste
Starters van Pineut in no-time iets lekkers op
tafel. Zo bespaar je meer en verspil je minder!
Wist je dat we per jaar gemiddeld bijna
14,2 kilo groente en fruit onnodig weggooien? Als we die met z’n allen opeten
in plaats van weggooien, redden we
grofweg 240.000.000 kilo voedsel van
verspilling. De moeite waard, toch?
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No-waste Starters

SOEP
Artikelnummer: PIN620
EAN code: 7435112093061
Besteleenheid: 24

STAMPPOT
Artikelnummer: PIN623
EAN code: 7435112093085
Besteleenheid: 24

wint
spec er
ial!

SMOOTHIE
Artikelnummer: PIN622
EAN code: 8719325389944
Besteleenheid: 24
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KERSTSOEP
Artikelnummer: PIN621
EAN code: 7435112093078
Besteleenheid: 24
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Hoe het werkt

GOED GESCHENK
De No-waste Starters zijn verpakt
in een mooie enveloppe. Een ideaal
duurzaam geschenk door de brievenbus!
Make taste, not waste!

HOE WERKEN DE NO-WASTE STARTERS VAN PINEUT?
In de enveloppe vind je een uitgekiende mix om voor 2 tot 3 personen
in 20 minuten iets lekkers op tafel te zetten. Gemaakt van groenten en
fruit vanuit je eigen koelkast. Een bliksem lekkere Hollandse stamppot,
een fruitige smoothie met een tropisch tintje of een soep die het altijd
goed doet. Zonder recept, zonder gedoe en goed voor je karma.
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Vinaigrettes
Retteketet, hier is de lekkerste Vinaigrette.
Natuurlijk van Pineut. En als we zeggen natuurlijk, dan bedoelen we natuurlijk natuurlijk.
Want, onze streng geselecteerde oregano en
salie komen rechtstreeks van Sicilië. En het
enige dat het daar heeft gedaan, is een beetje
in de zon liggen. Om te drogen.
Geen toevoegingen, geen bestrijdingsmiddelen; gewoon puur natuur! Dat
proef en… dat zie je. Want zeg nou
zelf onze nieuwe doe-het-zelf lijn is
natuurlijk een lust voor het oog.
En voor je keuken.
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Vinaigrettes

ITALIAANSE KRUIDEN
Artikelnummer: PIN450
EAN code: 8719324161671
Besteleenheid: 8
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SALIE CITROEN
Artikelnummer: PIN451
EAN code: 8719324161725
Besteleenheid: 8

SINAASAPPEL SPAANSE PEPER
Artikelnummer: PIN452
EAN code: 8720618144232
Besteleenheid: 8
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Hoe het werkt

HOE WERKEN DE VINAIGRETTES VAN PINEUT?
Een vinaigrette is een mix van olie en azijn in de
verhouding 3 op 1. Met Pineut breng je de vinaigrette
heerlijk op smaak met pure kruiden van duurzame
oorsprong. Voeg olijfolie, azijn en een drupje honing
toe en laat voor minimaal een week staan. Even goed
schudden en besprenkel over een (pasta)salade of
geroosterde groente.
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Borrelbrood

De Romeinen zeiden het al, geef de mensen
brood en spelen. Voor de spelletjes moeten
jullie zelf zorgen, maar voor het brood ben je bij
Pineut aan het juiste adres. Met ons heerlijke
doe-het-zelf Borrelbrood zal geen (borrel)avond
meer hetzelfde zijn.
Pineut Borrelbrood is er in drie
varianten. De wereldberoemde
Focaccia, ons bijna wereldberoemde
Wijnbrood en onze toekomstige
wereldtopper Groentebrood.
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Borrel brood
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WIJNBROOD
Artikelnummer: PIN405
EAN code: 8719324778527
Besteleenheid: 8

GROENTEBROOD
Artikelnummer: PIN406
EAN code: 8719324778534
Besteleenheid: 8

FOCACCIA
Artikelnummer: PIN407
EAN code: 8719324778541
Besteleenheid: 8

FOCACCIA FEESTJE
Artikelnummer: PIN414
EAN code: 8719324778770
Besteleenheid: 8
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Hoe het werkt

HOE WERKT HET BORRELBROOD VAN PINEUT?
Borrelbrood bestaat uit een uitgebalanceerde mix
van ingrediënten waar je zelf alleen nog maar wat
(persoonlijke) smaakmakers en wat liefde aan toe
moet voegen. Je zult zien; die Romeinen waren zo
gek nog niet.
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Tapas
Te pas en te onpas werd ons gevraagd: “waarom
doen jullie nou niets met tapas?”. Blijkbaar hebben heel veel mensen behoefte aan iets zonnigs,
iets vrolijks, de zomer op je bord. Zo gezegd,
zo gedaan. Pineut zou Pineut niet zijn als we
er niet direct vol voor zouden gaan. Dus zijn er
maar liefst 4 varianten waar je uit kunt kiezen.
Maar wat je ook kiest, ze zijn stuk voor stuk
verantwoord, overheerlijk en een pure traktatie!
Voor jezelf en je visite. Ieder hapje proeft als een
vakantiedagje.
Een
Een
Een
Een
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klassieker! Dat is de tomaten tapenade.
legende! Dat is de muhammara.
vernieuwer! Dat is de vegan cheese.
handje altijd goed! Dat zijn de nootjes.
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Tapas
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TOMATEN TAPENADE
Artikelnummer: PIN461
EAN code: 8720618144195
Besteleenheid: 12

MUHAMMARA
Artikelnummer: PIN462
EAN code: 8720618144171
Besteleenheid: 12

NOOTJES - CASHEW CAJUN
Artikelnummer: PIN470
EAN code: 8719325131055
Besteleenheid: 12

VEGAN CHEESE
Artikelnummer: PIN460
EAN code: 8719325131628
Besteleenheid: 12
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Hoe het werkt
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HOE MAAK JE HET?
Extra lekker maakt dat je bij het nuttigen van de tapas
meehelpt voedselverspilling te voorkomen. Elke smaak
bevat namelijk een gered ingrediënt. Wees dan ook een
held en ga aan de slag met de tapas! Dat doe je natuurlijk
met de mix van Pineut in een handomdraai. Elke variant
heeft zijn eigen eenvoudige instructie. In een mum van tijd
zit jij dan ook aan de borrel.
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Bonbons

Leuke doosjes met daarin een mix van dadels,
noten en specerijen. De basis voor onweerstaanbare dadelbonbons. Even vermalen in de keukenmachine, balletjes draaien, een (eventuele)
topping eroverheen en klaar! Een verantwoorde
en o zo lekkere traktatie. 100% natuurlijk,
vegan en zonder toegevoegde suikers.
Leg ze in een mooi schaaltje en laat de
visite maar komen. Très bon bij een
kopje koffie, thee of een lekkere neut.
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Bonbons

PEANUT ROCK
Artikelnummer: BON017
EAN code: 8719324778350
Besteleenheid: 8

BROWNIE
Artikelnummer: BON011
EAN code: 8719325389524
Besteleenheid: 8

wint
spec er
ial!

AARDBEI / KOKOS
Artikelnummer: BON015
EAN code: 8719325389920
Besteleenheid: 8
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SPECULAAS
Artikelnummer: BON012
EAN code: 8719325389531
Besteleenheid: 8

87

Hoe het werkt
88

HOE WERKEN DE BONBONS VAN PINEUT?
Maak in een handomdraai tien tot twaalf heerlijke
traktaties op basis van dadels en noten. Mix deze zalige
ingrediënten in de keukenmachine, draai de gewenste
hoeveelheid balletjes, haal deze eventueel door een topping
en jouw zelfgemaakt bonbons zijn klaar!

89

Cake

Bij Pineut zetten we je maar wat graag aan het
werk. Om iets lekkers te bakken voor jezelf, je
familie of voor een zalige middag met je beste
vrienden. Wat de gelegenheid ook is, met de
bakmixen van Pineut wordt gezelligheid een
piece of cake.
Pineut Cake is er in meerdere varianten.
Van een wereldberoemde blueberry cake
tot een klassieke appel-kaneelcake.
Voor elk moment, een heerlijke traktatie.

90

91

Cake

BANANENBROOD
Artikelnummer: PIN501
EAN code: 8719325131000
Besteleenheid: 8

APPEL-KANEEL CAKE
Artikelnummer: PIN502
EAN code: 8719325131017
Besteleenheid: 8

wint
spec er
ial!

BLUEBERRY CAKE
Artikelnummer: PIN503
EAN code: 8719325131024
Besteleenheid: 8
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APPEL-KANEEL CAKE
Artikelnummer: PIN504
EAN code: 8720618145000
Besteleenheid: 8
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Cake

SPECULAAS BROKKEN
Artikelnummer: PIN418
EAN code: 8719325131925
Besteleenheid: 8

GLÜHWEIN CAKE
Artikelnummer: PIN419
EAN code: 8719325131390
Besteleenheid: 8

BRIEVENBUSCADEAU
BROWNIE FRAMBOOS
Artikelnummer PIN421
EAN code: 8720618144003
Besteleenheid: 8
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Hoe het werkt

HOE WERKEN DE CAKES VAN PINEUT?
Maak in een handomdraai een heerlijke cake. Meng de
mix van Pineut met eieren en boter. Ga je voor vegan?
Elke f les is voorzien van een vegan variatietip waarbij
ei en boter vervangen worden voor de juiste verhouding chia en margarine.
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Koek

Alles is koek en ei zodra deze verrukkelijke
zelfgemaakte koekjes op tafel komen te staan.
De koekjes hebben een gezonde basis van
havermout en worden onweerstaanbaar gemaakt
door de combinaties met fruit en noten.
Leuk om zelf de mouwen voor op te
stropen, maar ook om cadeau te doen
aan een ander die wel een lekker
extraatje verdient.
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Koek

APPEL-KANEEL KOEKJES
Artikelnummer: PIN520
EAN code: 8719325389173
Besteleenheid: 8
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CRANBERRYCASHEW KOEKJES
Artikelnummer: PIN521
EAN code: 8719325389210
Besteleenheid: 8

PINDA- CHOCO KOEKJES
Artikelnummer: PIN522
EAN code: 872061814564
Besteleenheid: 8
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Hoe het werkt

HOE WERKEN DE KOEKJES VAN PINEUT?
Meng de inhoud van de pot met ei en boter. Even
kneden en verdeel over de bakplaat. De koekjes bak je
in 20 minuten in de oven af. Schenk de thee maar in,
want de chewy haverkoekjes zijn er klaar voor!
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pineut.nl

Pineut is onderdeel van Food in Concept en we zijn dol op fijne samenwerkingen. Dus, heb je
een goed idee en kun je je helemaal vinden in onze filosofie? Neem dan contact met ons op
via info@pineut.nl en wie weet hoef je het niet helemaal zelf te doen.

