productinformatie
Pasen op zijn lekkerst met HEMA
Nog even en het is weer Pasen. Hoogste tijd om je te bedenken hoe jij jouw tafel op z’n
paasbest dekt, om zo een vrolijk Pasen te vieren met vrienden en familie. HEMA helpt je daarbij
en biedt een uitgebreid paasassortiment. Van het grootste chocolade ei tot allerlei attributen
om het huis volledig in paassferen te dompelen. De collectie is verkrijgbaar in alle HEMA
filialen in Nederland en via hema.nl.

xxl chocolade wens-ei
Tijdens Pasen vind je bij HEMA oneindig veel soorten, maten en smaken
paaseieren en dit jaar komt daar een groot chocolade wens-ei bij. In het ei
zitten zes gelukswens kaartjes, leuk om uit te delen aan de paastafel of om
cadeau te doen. Het melkchocolade ei is vrij van kunstmatige geur,- kleur,- en
smaakstoffen.

van welk ei word jij blij?
HEMA staat bekend om haar assortiment aan chocoladepaaseitjes in diverse bijzondere smaken,
zoals melk kokos, caramel-zeezout, witte chocolade met zwartebes vulling en pure eitjes met munt
vulling. Houd je van hele donkere chocolade? Dan heeft HEMA ook een eitje met maar liefst 72%
cacao. Al de eitjes van HEMA zijn gemaakt van UTZ gecertificeerde cacao. Je kunt zelf een zakje of
doosje met eitjes scheppen. Kun je niet kiezen? Dan zijn er ook samengestelde zakjes verkrijgbaar
met meerdere smaken of een enkele smaak.
Naast de verschillende paaseieren heeft HEMA ook nog ander snoepgoed voor Pasen. Zoals
paaskransjes, chocolade paashazen, verschillende cakejes, koeken en paasspekken. Leuk voor in
een vrolijke schaal op tafel.

lekker paasgebak voor Pasen
Dit jaar heeft HEMA speciale paastaarten. Met pasen wordt het genieten van de heerlijke
paastompouce, yoghurt frambozenvlaai, paasslagroomtaart, aardbeienslagroomvlaai en een carrot
cake met paasdecoratie. De paastaarten kun je online en in de winkel bestellen.

paasbrunch
Met HEMA maak je van je paasbrunch een feestje. Met diverse soorten brood- en toastsalades,
vleeswaren, fruitsalades, sappen en brood zet je zo een tafel vol met lekkers. De paasstol is gemaakt
met roomboter en rijkelijk gevuld met krenten, rozijnen en extra veel amandelspijs. Vrolijk Pasen!

EINDE

Over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten
die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. HEMA heeft meer dan
700 winkels in 7 landen, 17.000 medewerkers en circa 32.000 producten en diensten. Echt HEMA.
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