persbericht
Nieuw, heerlijk zomerassortiment bij HEMA
Limited edition
Amsterdam, 8 juni 2017 - Na de afgelopen 1,5 week kunnen we ein-de-lijk zeggen: Hello summer!
De zomer gaat hand in hand met eindeloze parksessies en heerlijke stranddagen en hier horen
uiteraard lekkere snacks bij. Goed nieuws want HEMA komt namelijk met een limited edition
zomerassortiment! Van koekjes tot fruitsnoepjes, nootjes en verfrissend smaakwater allen in
een handig meeneem-formaat. Dus vullen maar die strandtas!

Bruisend smaakwater
Een ieder weet dat we minimaal twee
liter

water

per

dag

moeten

consumeren. HEMA maakt dat nu een
stukje makkelijker. Sinds kort staat er
namelijk bruisend smaakwater in de
schappen. En het beste van allemaal:
dit verfrissende drankje is caloriearm
en bevat géén toegevoegde suikers.
Het

bruisende

smaakwater

is

verkrijgbaar in drie heerlijke smaken.
Citroen, bosvruchten en appel-kiwi.
Wat is jouw favoriet? De komende
weken heb je twee flesjes voor maar
€1,Fruitsnoepjes
Take me to the candy shop! Dan kan je gewoon naar HEMA. HEMA brengt namelijk verrukkelijke
fruitsnoepjes op de markt. Kleine portie zakjes van 50 gram in drie smaken; mango, aardbei en zwarte
bes. Ideaal om uit te delen of helemaal alleen te verorberen. De fruitsnoepjes zijn gemaakt van 97%
fruit, zijn biologisch en bevatten enkel natuurlijke fruitsuikers. Deze zitten voor €1,50 al in je strandtas!
Notenmixen

Dat noten boordevol gezonde vetten zitten is allang geen breaking news meer maar dat er drie nieuwe
notenmixen bij de HEMA te koop zijn wel! De knapperige notenmixen in stazakken van 150 en 175
gram zijn perfect voor de snelle en betaalbare trek. De volgende notenmixen zijn verkrijgbaar voor
€2,75:


Noten en pitten (amandelen, abrikoos, cashewnoten en pompoenpitten). Geroosterd en
ongezouten. Bron van magnesium en eiwitten.



Noten en bonen (cashewnoten, amandelen en sojabonen). Geroosterd en gezouten. Rijk aan
eiwitten.



Noten en bessen (amandelen, hazelnoten, cranberries en gojibessen). Geroosterde en rauwe
noten, ongezouten. Rijk aan vezels en vitamine E.

Speltkoekjes
Nieuw zijn ook de speltkoekjes in drie verrukkelijke smaken:


Speltkoekjes met zaden



Chocolade koekjes met zeezout



Gember-citroenkoekjes

Je kunt ze alle drie gemakkelijk proberen want ze zijn slechts €2,50!

Koekrepen
Druk, druk en haast, haast. Woorden die hoogstwaarschijnlijk in een ieders vocabulaire voorkomen.
HEMA komt met drie verschillende soorten koekrepen die ontzettend handig zijn voor onderweg. De
repen komen in een wikkel waar je blij van wordt met op elke wikkel een positieve shout-out! De repen
zijn gemaakt met biologische ingrediënten en de volgende drie varianten zijn vanaf nu verkrijgbaar
voor €1,75.


Krokante granenkoek repen met haver en pure chocolade



Krokante koek repen met pure chocolade chunks



Soft-bite koekreep met krenten, cranberry en haver

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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