Bakker Gerard
Hoofdweg 730A
2132 BV HOOFDDORP

Wageningen, 19-12-2019

Onderwerp: Bekroond met Goud

Geachte heer/mevrouw,
Gefeliciteerd! Uw product is 'Bekroond met Goud', een prachtige prestatie!
In de bijlage van de door u ontvangen mail treft u een persbericht. Het fysieke certificaat ontvangt u per
post. Daarnaast wordt uw product vermeld op de website www.bekroondmetgoud.nl
Online felicitatie
Wij zullen uw bekroning ook delen op Facebook. Deel dit bericht met uw Facebookpagina zodat ook uw
klanten dit zien. Indien u wilt dat wij uw eigen input hiervoor gebruiken, zoals een foto (.jpg-formaat en
bij voorkeur liggend) of een verhaal over het product, ontvangen wij deze graag binnen 3 werkdagen na
ontvangst van deze mail via klantenservice@nbc.nl
Wanneer wij niets van u vernemen, gaan wij er vanuit dat wij dit mogen plaatsen in ons standaard format.
Promotiemateriaal
Via deze link kunt u een promotiepakket voor uw winkel samenstellen. U heeft diverse keuzes:
‘Bekroond met Goud‘ stickers, posters, banners voor facebook en/of website of gepersonaliseerde banners
& posters.
Voor de voorschriften m.b.t. het gebruik van de promotiematerialen verwijzen wij u naar de Algemene
Voorwaarden.
Geldigheid
Het behaalde certificaat is 6 maanden geldig. Uiteraard is het mogelijk om uw product na deze periode
opnieuw aan te melden of om een ander product hiervoor te laten beoordelen.
Heeft u nog vragen, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Nederlands Bakkerij Centrum
Het Bekroond met Goud-team

Voor vragen en/of opmerkingen over de beoordeling kunt u bellen met onze keurmeesters.
Direct te bereiken op 0317471260. Voor voorwaarden zie website www.bekroondmetgoud.nl
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Bemonstering
Bakker Gerard
Hoofdweg 730A
2132 BV HOOFDDORP

Productgegevens
Productnaam:

duivenkater

Bemonsteringsdatum:

19 december 2019

Bemonsteringsplaats:

Bakkerij

BEKROOND MET GOUD
Dit product is door de keurmeesters van het Nederlands
Bakkerij Centrum gekeurd en bekroond met GOUD.

Resultaten kwaliteitsbeoordeling
Korstkleur
Model & Verzorging
Korsteigenschappen
Kruimeigenschappen
Aroma
Malsheid

Voor vragen en/of opmerkingen over de beoordeling kunt u bellen met onze keurmeesters.
Direct te bereiken op 0317471260. Voor voorwaarden zie website www.bekroondmetgoud.nl
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Persbericht

duivenkater

van

Bakker Gerard verdient Gouden

Bekroning
HOOFDDORP - duivenkater van Bakker Gerard
is door het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen Bekroond met Goud.
Hiermee voldoet het product aan strenge kwaliteitseisen en onderscheidt het zich van andere
producten.

Bakker Gerard mag de titel de komende 6 maanden voeren voor duivenkater.
Bakkers die kwalitatief hoogwaardige producten bakken, komen in aanmerking voor een Gouden Bekroning.
Tijdens de keuring, die wordt uitgevoerd door de keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum in
Wageningen, wordt naar diverse aspecten van het product gekeken. De geanonimiseerde producten
worden beoordeeld op bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en smaak/aroma.

De lat ligt hoog
Om in aanmerking te komen voor een Gouden Bekroning moet het product aan hoge eisen voldoen. De score
wordt uitgedrukt in maximaal 5 gouden medailles per onderdeel. Wanneer een product op 3 onderdelen de
maximale score haalt en op alle andere onderdelen niet lager scoort dan een 4, verdient het de titel
Bekroond met Goud.

duivenkater
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Bakker Gerard en andere met Goud Bekroonde producten

zijn voor de consument herkenbaar door de gouden zegel. Alle producten die met Goud Bekroond worden,
zijn terug te vinden op de website www.bekroondmetgoud.nl

Het Nederlands Bakkerij Centrum
Het Nederlands Bakkerij Centrum is het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij. Bij het Nederlands
Bakkerij Centrum werken diverse keurmeesters met een lange staat van dienst in de bakkerijsector. De
keuringen van het Bakkerij Centrum zijn objectief en onafhankelijk en worden al ruim 100 jaar uitgevoerd.
------------------------------------------------ einde persbericht ---------------------------------------------------------

Voor vragen en/of opmerkingen over de beoordeling kunt u bellen met onze keurmeesters.
Direct te bereiken op 0317471260. Voor voorwaarden zie website www.bekroondmetgoud.nl
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Voor vragen over dit persbericht kunt u bellen met:
Bakker Gerard
Hoofdweg 730A
2132 BV HOOFDDORP

Bekroond met Goud is een initiatief van het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen. Voor meer
informatie of interviews kunt u bellen met de afdeling communicatie via 0317 47 12 12 of mailen naar
Communicatie@nbc.nl
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