persbericht
Kerst op z’n lekkerst met HEMA
Bij HEMA vind je alles om Kerst smakelijk te beginnen en verrukkelijk te eindigen. Aan
iedereen en elk moment is gedacht. Er is lekkers voor de borrel, een uitgebreid kerstdiner, een
verrukkelijk dessert en voor bij de koffie. Een mooi versierde kerstboom is niet compleet
zonder lekkere kransjes, chocolade en candy canes aan haar takken en ook deze zoetigheid is
bij HEMA te krijgen.

gelukswens
Wens iemand het beste met de fortune cookies van HEMA. Wanneer je de koekjes door midden
breekt, verschijnt er een gelukswens. Leuk als verrassing op het bord van jouw gasten, maar er zijn
ook grotere fortune cookies voor in de kerstboom.
lekkers voor in de boom
Ook zijn er verschillende soorten kransjes van schuim, chocolade en musket verkrijgbaar, evenals
grote en kleine candy canes. Daarnaast zijn er ook XL chocolade ballen te krijgen, ingepakt in een
mooi gouden folie. Leuk voor in de kerstboom, maar ook als decoratie op de kersttafel.
aan de borrel
HEMA biedt een uitgebreid assortiment aan borrelhappen, om voorafgaand aan het kerstdiner van te
genieten. Zo zijn er acht verschillende smaken tapasnootjes, een ruime selectie kazen voor op de
kaasplank en zijn er meerdere soorten gedroogde worsten verkrijgbaar, om de borrel compleet te

maken. Om het nog gemakkelijker te maken, heeft HEMA ook snackschalen, waarbij alles al is
gesneden en die je dus zo op tafel kunt zetten.
aan tafel
Reikhalzend wordt er naar het kerstdiner uitgekeken. Bij HEMA is er allerlei lekkers verkrijgbaar om
het diner goed te beginnen. Zo is er speciaal voor het voorgerecht kreeftensoep te krijgen en vitello
tonato met heerlijk bijpassende saus die zo kan worden opgediend. Er is aan iedereen gedacht en dus
zijn er gerechten voor zowel de vlees- als visliefhebbers en vegetariërs. Mocht je niet al te lang in de
keuken willen staan, maar toch gezellig met familie willen eten, dan is kaasfondue een heel leuk en
lekker alternatief.
zoete afsluiters
HEMA heeft heerlijke taarten, tompoucen en soesjes met een mooie kerstopdruk. Daarnaast is er een
heel groot assortiment aan andere kerstlekkernijen. Denk hierbij aan kerstkoekjes, gingerbread
mannetjes, verschillende soorten chocolade, merengue en heerlijke karamel fudge.

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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