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 Nieuwsbrief Voorjaar 2016 
 
 

Lieve lezers en Nicole’s Backstube taart liefhebbers, 
 
Deze nieuwsbrief bevat volgende thema’s: 
 

 Winnaar van de Gastenboek Waardebon. 

 Nicole’s Backstube introduceert binnenkort een geheel nieuw item. 

 Deelname aan Roparun sponsoractie bij de firma Artex. 

 Aanbeveling voor een heerlijk Paasfeest. 

 Het hele jaar door Advent. 

 
 
 

Gastenboek Waardebon Winnaar  

 

Of beter gezegd als winnares is uit de loting Marlies Schulz gekomen. Marlies, van harte 

gefeliciteerd met de waardebon ter waarde van 10,00 €.  

 

Een geheel nieuw item is in de voorbereiding  

Ik ben momenteel bezig met het verfijnen van een fantastisch mooi recept om aan het 

assortiment ‘Himmlische Torten’ een nieuw item toe te voegen. Tipje van de sluier, hij 

heet Malakoff Torte. Deze edele creatie bestaat uit een laag biscuit, krokante vanille 

bodem en vers gebakken lange vingers ondergedompeld in een betoverend bijzondere 

likeur. Eigenlijk geeft de "crème Malakoff" deze naam. Maar meer verklap ik nu niet … 

houd de website in de gaten en u zult automatisch zien als de taart leverbaar is. Het 

duurt in elk geval niet lang meer. 
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Deelname aan Roparun sponsoractie bij de Firma Artex in Aarle-Rixtel 

 

 

 

 

 

 

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs én Hamburg naar 

Rotterdam waarbij deelnemers, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op 

die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Een avontuur voor het leven 

genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto: "Leven toevoegen aan de dagen, waar 

vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". 

Artex - uw partner in stoffen voor zonwering, gordijnen en meubelen. 

Mevrouw Rijsdijk van Artex organiseerde deze maand een kleurrijke veiling om een 

bijdrage te leveren aan de Roparun en dus voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. 

Ze nam contact op met mij met het verzoek om taart te bakken en deze voor de veiling 

beschikbaar te stellen. Dat heb ik graag gedaan: ik bakte een Kirsch Käse en een 

Aprikose Käseschnitten en beide taarten hebben beide een mooi bod opgeleverd. 

Inmiddels heb ik vernomen dat de veiling zeer succesvol geweest is.  En dat geeft een 

fijn gevoel! 
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Aanbeveling voor een heerlijk Paasfeest  

Ook dit jaar heb ik mijn aanbevelingen voor een heerlijk Paasfeest voor u samengesteld. 

Fruitig, kleurrijk en tongstrelende creaties waarmee u uw gasten helemaal zal kunnen 

verwennen en enthousiast zal maken. 

- Himbeer Weiße Schoko Cheese Cake 

- Mandarin-Sahne Blechkuchen 

- Oma’s Blaubeer Kuchen 

Het gehele assortiment is (m.u.v. de Erdbeer-Sahne Torte) leverbaar tijdens de 

Paasdagen. In verband met voorbereidingen ontvang ik uw bestelling voor de Paasdagen 

uiterlijk dinsdag 22 maart. Dan kan ik u garanderen dat u uw geliefde taart met Pasen 

kunt genieten. 

 

Het hele jaar door Advent  

Dat kan alleen bij Nicole’s Backstube. Met de Advents Torte natuurlijk. Na de feestdagen 

kreeg ik regelmatig aanvragen om deze taart te bakken. Dus heb ik besloten deze het 

gehele jaar aan te bieden. U hoeft er natuurlijk geen kerstballen bij te leggen als u deze 

overheerlijke creatie aan uw gasten presenteert.  

 

De smaak en het genot spreken voor zich: adventstaart met heerlijke accenten die uw 

tong verwennen. Mascarpone crème, koekkruiden, honing en een knapperige choco 

bodem. Afgerond met verse peer en sinaasappel partjes en bestrooid met witte chocolade 

spaanders. 

 


