
Viareggio®

Cool Cappuccino
Snel, Makkelijk en Vers bereid

Cool Cappuccino is al jaren een groot succes in  
Amerika. Ook steeds meer Nederlanders ontdek-
ken deze verfrissende koffiedrank. Zoals warme thee 
ice tea werd, wordt warme koffie steeds meer koud  
gedronken. Cool Cappuccino spreekt ook nieuwe 
doelgroepen zoals jongeren aan. 
Kortom koude koffie is hot. 

Viareggio is een handig Cool Cappuccino concept, 
waarmee u kunt inspelen op deze toenemende be-
hoefte aan koude koffiedranken. In een handomdraai 
bereidt u een smakelijke en ijskoude koffiedrank in 
de blender met 50 gram Viareggio Cool Cappuccino 
poeder, 100 ml melk en 6 tot 10 ijsklontjes of softijs. 

Voor de echte liefhebbers vervangt u 35 ml melk 
door Baileys, waarmee het concept Viareggio Cool  
Cappuccino een exclusieve uitstraling krijgt en meelift 
op de enorme naamsbekendheid van Baileys. 

De ijskoude
koffiesensatie

Artikelnr.  Naam product Inhoud per doos 

171246 Cool  Cappuccino 12 x 500 gram
 instantmix



0167-540400 (Nederland) of 02-4000898 (België)
www.freshfruit.express 

Voordelen van het 
Cool Cappuccino concept van Viareggio®

• Snel, makkelijk en vers bereid
• Lang houdbare verpakking 
• Met 1 zak van 500 gram Cool Cappucino instantmix 
 bereidt u tot wel 10 bekers Cool Cappuccino
• Zeer aantrekkelijke marges 
• Eenvoudig verkrijgbaar via uw groothandel en onze webshop
• Uitstekende smaak
• Uitgebreide ondersteuning

Bereidingswijze Cool Cappuccino en Cool Cappuccino Baileys

• Schenk 100 ml melk in de blender 
• Schep vervolgens 50 gram of 3 koffieschepjes 
 Cool Cappuccino instantmix erbij per consumptie
• Voeg tenslotte 6 tot 10 ijsklontjes of softijs toe per consumptie
• Voor de exclusieve Baileys variant vervangt u 35 ml melk 
 door 35 ml Baileys
• Mix het geheel gedurende 35 seconden in de 
 blender totdat het ijs is gecrusht
• Presenteer de Cool Cappuccino (eventueel met slagroom en 
 cacao) met een rietje in een glas of beker van 350 ml
• U kunt de Cool Cappuccino natuurlijk ook verkopen vanuit 
 een Slush Puppy Apparaat

Blenders en promotie materiaal

Gebruik voor het beste resultaat de professionele geluidsarme
blenders van Waring of één van onze andere merken.
Blenders zijn voor een scherpe prijs verkrijgbaar via de website. 
Voor bestellijsten en bereidingslijsten zie de website.

Vraag ook de gratis posters en tafelkaartjes aan ter ondersteuning 
van dit unieke verse Viareggio Cool Cappuccino concept. 

De Cool Cappucino instantmix en onze disposables zijn via onze 
webshop verkrijgbaar.
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