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Nieuw in Nederland: fruitkoekjes van Jules Destrooper  
 
Rotterdam, 25 juni 2015 – Biscuiterie Jules Destrooper breidt zijn assortiment in Nederland 
uit met een nieuwe lijn: fruitkoekjes. Deze flinterdunne krokante koekjes verschijnen in de 
drie smaken appel, framboos en sinaasappel.  
 
De fruitkoekjes zijn net zo knapperig als alle andere 
Jules Destrooper koekjes, maar nu met de fruitige 
smaak van appel, framboos en sinaasappel. De nieuwe 
koekjes happen makkelijk weg door hun verfijnde 
textuur en knisperen in de mond. 
 
Echt fruit 
De West-Vlaamse koekjesbakker speelt met de 
fruitkoekjes in op de nieuwste trend binnen premium 
confiserie waarbij fruit wordt gebruikt en géén 
kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. De stukjes 
fruit die nog zichtbaar in het deeg zitten, zorgen voor 
een extra smaakbeleving. 
 
Appeltjes van Normandië 
Jules Destrooper heeft een strenge selectie voor het 
fruit in zijn koekjes. Zo zitten er in het appelkoekje 
alleen maar appelstukjes uit Normandië. Deze Franse 
regio staat bekend om zijn appelvarianten en 
gastronomische bereidingen met deze vrucht. In dit 
koekje zorgen de gekonfijte appelstukjes voor een fris 
accent. 
 
 
 
 

100% natuurlijke ingrediënten  
Het gebruik van fruitstukjes ondersteunt het 100% natuurlijke karakter van Jules Destrooper 
koekjes. Sinds de oprichting in 1886 gebruikt Jules Destrooper voor zijn koekjes uitsluitend 
natuurlijke ingrediënten, zoals echte hoeveboter en verse eieren.   
 
Verkrijgbaarheid 
De fruitkoekjes zijn verkrijgbaar bij ruim 400 Albert Heijn winkels. De framboos- en 
sinaasappelkoekjes liggen vanaf week 27 in de winkel, het appelkoekje vanaf week 48.  
Alle fruitkoekjes zijn ook te bestellen via shop.destrooper.com.  
 
 
Noot voor redactie, niet voor publicatie: 
Kijk voor meer informatie, beeld en het persdossier op www.totpr.nl/mediaroom/Jules-Destrooper of neem voor vragen 
contact op met Leonie Berghout van TOT-PR: Mathenesserlaan 393a, 3023 GE Rotterdam, T: 010-2211312,  
E: leonie@totpr.nl, I: www.totpr.nl  
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