BAKT U AL VEGANISTISCH?
Vegan bakken (zonder boter, melk of eieren) is in opkomst.
Spreek nieuwe klanten aan door te innoveren met vegan
gebak.
Vegan eten is populair en ook ‘free
from’ is een trend. Met name jongeren
zijn op zoek naar nieuwe manieren van
bakken, waarbij hippe ingrediënten als
kokos, chiazaad en amandelmelk de
hoofdrol krijgen en melk en eieren op
creatieve wijze worden ingeruild.

“Dus niet met eieren en melk en suiker?”
“Nee, dat is zó 2015.”
- Goede Tijden, Slechte Tijden
NOVEMBER 2016

Waarom eivrij?
Inspelen op trends
Vegan bakken is hip en vernieuwend. U spreekt
er behalve de 60.000 veganisten in Nederland
ook een grote groep bewuste consumenten en
flexitariërs mee aan.
Meer klanten bedienen
Vegan gebak is geschikt voor een grotere
groep klanten. Melk- en eierallergieën behoren
tot de meestvoorkomende in Nederland en het
percentage Nederlanders dat lactoseintolerant is neemt elk jaar toe.
Duurzaam
Gebak zonder melk of ei is diervriendelijk en
beter voor het milieu.
Prijsbewust
Door eieren te vervangen bent u niet meer
afhankelijk van fluctuaties in de beschikbaarheid en prijs van eieren.

Zij bakken al vegan:

De cateraar Compass Group gebruikt in de VS
geen eieren meer in haar sauzen, koek en
gebak. Hierdoor is het aanbod geschikt voor
een grotere groep klanten.

De Goudse stroopkoekjes van Punselie’s zijn
vrij van allergenen. Mede om deze reden
worden de koekjes al 40 jaar op KLM-vluchten
geserveerd.

Vegan bakken met Menno
In zijn boek ‘Bakken met Menno’ wijdt Heel
Holland Bakt-winnaar Menno de Koning
een volledig hoofdstuk “Very Vegan” aan
bakken zonder zuivel en eieren.

Het Zaanse Bakkertje experimenteerde begin
2016 met drie vegan producten. Na de vele
positieve reacties groeide dit aantal snel uit tot
60 en opende het bedrijf de populaire
webshop Vegan Bakery.

Meer weten?
Stichting Viva Las Vega’s kan u helpen om dierlijke ingrediënten in uw
producten te vervangen en de duurzame keuze van uw bedrijf in het
zonnetje te zetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
metzonderei@viva-las-vegas.nl of bellen naar 06 85527352.

