
Let's go    
 Outside

LENTE / ZOMER ‘19

SOFTIJSMINIMAG VOL TRENDS, CONCEPTEN & INNOVATIES



Buitengewoon
Serious Fun verwelkomt de lente! Want geef toe, dit is toch het leukste seizoen van het jaar. Het 
seizoen waarin uw ijsverkoop weer een flinke vlucht neemt en de mensen bij voorkeur buiten leven, 
eten en genieten. Uw frisse, zoete en originele ijscreaties komen dan als geroepen. Met verrassende 
smaakcombinaties die aansluiten bij het voorjaar en de zomer geeft u het ijsseizoen de best mogelijk 
kick-start. Serious Fun staat daarom ook nu weer vol inspirerende creaties waarmee u de komende 
maanden het verschil maakt. Origineel en toch eenvoudig te maken, zoals u het graag ziet. Wij
nodigen u uit om het buitenleven te omarmen met buitengewone creaties. Ons advies voor de
komende maanden luidt daarom: Let's go Outside!     

Serious Spring!
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Lemon Curd   
  Lotus Sundae 

Lekker fris met een beetje pit is een match made in heaven. Pittige smaken doen het sowieso goed in 2019, maar hier moet dan wel iets fris en fruitigs tegenover staan. In dit Sundae ijsrecept geeft de friszoete smaak van de Lemon Curd en de Lotus® Original  Speculoos een wonderlijke smaaksensatie. Hiermee zet u meteen de toon voor een heerlijk en verrassend ijsseizoen!Hoorn des 

overv loeds

Met een kindvriendelijk assortiment scoort 

u extra veel punten. Denk aan een flitsende 

beker met unicorn topping en goud/zilver 

parels. Laat zien wat u de kids te bieden 

hebt! Hoe gaver uw kinderbekers, des te 

verleidelijker het wordt. Óók voor de ouders, 

want die willen natuurlijk niet achterblijven 

als hun kroost verwend wordt. Grote kans 

dat die ook iets lekkers voor zichzelf bestellen: 

van Sundae tot oubliehoorn. Zo profiteert u 

dubbel van uw mooiste kinderbekers!   

                Tropical fruitcocktail, KitKat® crunch en mini 

brownies en marshmallows voor een extra feestelijk 

tintje: sommige ijscreaties zijn te mooi om op te eten. 

Deze Hoorn des Overvloeds is niet alleen très 

instagrammable, maar ook nog eens superlekker. 

Het ultieme verwenmoment voor de viering van de 

lente en hét bewijs dat overdaad niet altijd schaadt.

Serious Fun 4 Kids
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softijs op een hoorntje is de gewoonste zaak 
van de wereld. Zoiets als: 1 + 1 = 2. Creatieve 
ondernemers, echter, gebruiken hun margerijke 
softijs ook voor coupes en ijstapas. want 
er kan méér met softijs dan alleen op een 
hoorntje tappen. Van lekker gek tot een beetje 
chique: twee verrassende presentaties.

go outside 
(the box)

Ondernemen is ook een kwestie van uitproberen 

en ‘out of the box’ denken. Dat geeft inspiratie en 

maakt het vak nog leuker dan het al is. 

Churro’s en softijs
Makkelijker wordt het niet, wel lekkerder! 

Chimney
Het zoete Trdelník broodje komt 

oorspronkelijk uit Praag. Het deeg lijkt 
op dat van croissants en wordt in lange 

repen om een metalen pin gewikkeld 
en geroosterd boven een houtskool-
vuurtje. De buis die zo ontstaat, doet 

denken aan een schoorsteen: vandaar de 
naam ‘Chimney’! Vul deze rol met softijs 
en andere lekkernijen en u krijgt een 

uniek verwenproduct waar uw 
gasten graag hun tanden in 

zetten!

De churro is vanuit Spanje overgewaaid naar 
Nederland. Vaak worden ze geserveerd met 

poedersuiker of gesmolten chocolade, maar dat 
kan beter. Serveer de churro in combinatie met 

een Sundae van softijs en gezouten karamel 
en tel uit uw winst. Door de churro in het ijs te 
dippen, ervaren uw klanten een nieuwe trendy 
smaaksensatie. De kant en klare churro’s van 

Aviko nemen u veel werk uit handen. Die frituurt 
u direct vanuit de diepvries binnen enkele 

minuten serveerklaar. Makkelijker 
wordt het niet, wel lekkerder! 

DIT HEEFT U NODIG 
• 20 gram lemon curd topping
• 110 gram softijs
•  30-40 gram aardbeien  

fruitcocktail

ZO MAAKT U HET
Laat wat lemon curd topping langs de 
zijkant van de beker lopen en draai de beker 
rond. Tap het ijs in de beker. Werk de sundae 
af met nog wat lemon curd topping en de 
aardbeien fruitcocktail.

M A RGE
TIP: 

Gebruik verse aardbeien 

voor nog meer smaak en 

beleving. De gasten zijn 

er dol op en willen daar 

best iets meer voor 

betalen.

Uw gasten willen graag 
verrast worden met nieuwe 

combinaties en trendy 
smaken. Het leuke aan 
trends is dat u hier uw 

eigen draai aan kunt geven. 
Op internet vindt u de 
lekkerste creaties die u 

uitdagen om iets nieuws 
op de kaart te zetten. 

Wij hebben er alvast twee 
voor u gevonden…

Serious Summer 
sundae

RECEPT VOOR SUCCES

Serveer de zomer in een Sundae 
met deze verrukkelijke combi van 
frisse lemon curd en zoete aardbeien. 
Daar gaat u deze zomer serieus aan 
verdienen!

Serious Summer  
sundae



Halverwege de winkelstraat van Neede wachten mensen 
voor een luik. Ze worden geholpen door Monique van 
Druten, de eigenaar van Cafetaria Smul Grill (met ijssalon). 
Aan weerszijden van het luik hangen levensgrote posters 
met daarop haar assortiment van softijs en milkshakes. 
“Die posters zijn op maat gemaakt in samenwerking met 
Nic”, vertelt Monique op een rustig moment. “Mijn man is 
timmerman en heeft er twee houten lijsten omheen gezet. 
Dat staat echt super.”

Breed assortiment
Het verkoopluik is Monique’s grootste ijstroef, maar niet haar 
enige. “Ik bied bewust een groot assortiment”, vertelt ze. 
“Met 38 garneringen en 10 topping sauzen en in de zomer 
nog eens extra vers fruit. De mensen willen iets te kiezen 
hebben en willen dat ook zíen. Alle toppings zijn zichtbaar voor 
de gasten voor het luik. Het moet een feestje zijn om daar te 
staan. En hoe meer er te kiezen valt, des te groter het plezier.” 
Monique opende haar luik in april 2018. “Mijn zoon was even 
daarvoor op Mallorca geweest. Daar staan de mensen in rijen 
dik te wachten voor het ijsluik. Toen dacht ik: dat moet hier ook 
kunnen. Nou dat bleek, ik heb gigantisch veel ijs verkocht.”

Winterse verkoop
Het was misschien wel de beste zomer van haar leven, mede 
dankzij het goede weer. Maar ook de winter mocht er zijn. 
Monique: “Afgelopen winter ben ik voor het eerst doorgegaan 
met de ijsverkoop. Met vooral veel warme smaken en toppings, 
zoals warme kersen, appeltaart, praline en toffee-karamel. We 
hebben nu ook een app waarmee onze klanten hun bestelling 
kunnen laten bezorgen, voor een minimale besteding van 
€7,50. Dan zie je dat veel mensen naast hun snacks nog een 
milkshake of beker softijs bestellen. Als dessert én om aan die 
€7,50 te komen. Dat werkt heel goed.”

Shuffles en Smulbekers
Met de zomer in aantocht verwacht Monique weer veel van 
het ijsseizoen. Naast het gewone softijs biedt ze ook yoghurt 
softijs aan. Het vloeibare ijs verdwijnt met nog eens twee liter 
extra yoghurt in de ijsmachine. “Zo is ie op zijn lekkerst”, aldus 
Monique.
Cafetaria Smul Grill biedt haar Sundae bekers aan als  
Smulbekers. Monique: “Daar hebben we toestemming voor 
gekregen. Bestel je de grootste, dan krijg je er vier toppings 
bij. Ook onze Shuffles zijn helemaal in, dat zijn grote bekers 
softijs waar we de toppings doorheen mixen. De populairste 
toppings zijn Kitkat® en Chocoprins. Dit jaar verwacht ik ook 
veel van de nieuwe Lion Kings®.” Dan klepelt de bel aan het 
luik en verontschuldigt Monique zich. Een moeder en haar 
kind willen graag een ijsje bestellen. Dit belooft nog een 
fraaie zomer te worden.

MONIQUE VAN DRUTEN 
verkocht in 2018 meer ijs dan 
ooit. Met dank aan haar nieuwe 
verkoopluik, het mooie zomer-
weer en het ruime aanbod van 
toppings en sauzen.

NICICE.NL6 7



NICICE.NL8 9

what’s in a name
Werken met bekende, populaire merken 
bevordert de verkoop. De huidige generatie 
jongeren is zeer merk- en trendgevoelig. 
Voor hen zijn veel grote merknamen een 
synoniem voor smaak en kwaliteit. Dat dit 
vaak iets meer kost dan minder bekende 
merken, nemen ze graag voor lief. Met 
de introductie van nieuwe producten, 
toppings, garneringen en concepten, en 
het aangaan van samenwerkingen met 
bekende A-merken, helpt Nic Nederland u 
om deze jongeren te bereiken én verleiden. 
Merken als Oreo®, Daim®, KitKat®, Lion® 
en Lotus® Original Speculoos staan onder 
de Generatie Y (17 – 40 jaar) als zeer goed 
aangeschreven! 

crazy cones
Meerwaarde creëren is één ding, ervoor 
zorgen dat u ook méér verkoopt, een ander. 
Ook wat dat betreft komt Nic u tegemoet. 

Dezelfde Generatie Y houdt van opvallende 
en kleurrijke creaties die ook wel instagram-
mable worden genoemd. Het kunnen delen 
van verrassende en ‘gekke’ creaties op social 
media is voor hen een flinke plus. Daarom 
combineert Nic deze nieuwe merken met 
gekleurde oublie hoorns in rood, zwart en 
groen. Deze crazy cones zijn ook voorzien 
van een eigen (fruit)smaak en worden 
exclusief geproduceerd in de Nic-bakkerij. 
Zelfs het meest eenvoudige softijsje krijgt 
zo een absolute meerwaarde! 

hogere marges
Tip: zet uw ijsjes met crazy cone en dips 
van de bekende A-merken voor een iets 
hogere prijs op de ijskaart. Zo kunt u gerust 
een euro meer voor een hoorntje vragen. 
De herkenbaarheid en kwaliteitsgarantie  
van de dip én de presentatie met de crazy  
cones: daar willen uw gasten best iets meer 
voor betalen!

nic helpt u om ook in 2019 weer lekker (en) verrassend voor de dag te komen. met genoeg 
inspiratie, promotiemateriaal en, last but not least, de allernieuwste dips in het nic 
assortiment. dat zijn niet zomaar dips, maar garneringen die tot de verbeelding spreken 
van de gast. denk aan kitkat®, oreo®, lonka®, lion®, daim® en lotus®: stuk voor stuk 
wereldberoemde merken waarmee nic een samenwerking is gestart.

  nieuwe dips  voor
extra marge

De kracht van Branding

MADE WITH

MADE WITH



 totvan Fun
Verleiden

Speel in op de feestdagen met originele 

verwencreaties! Behoefte aan inspiratie? 

Serious Fun introduceert een ultieme 

Paasklassieker en een Royal Sundae 

voor eind april!
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Koningsdag is Serious Fun! Zeker met dit koninklijke 
‘sinaasappelbiertje’ waarmee uw oranjegezinde gasten 

zich alvast kunnen ‘indrinken’. Vul een transparante beker 
tot ca. 5 cm onder de rand met (vers) sinaasappelsap en 

vul de beker aan met vanille milkshake. Een koninklijk 
rietje en schijfje sinaasappel erbij en u beschikt 

gegarandeerd over de bestverkochte Sundae voor 
27 april. Komt deze smaakcombinatie u bekend 

voor? Kan kloppen, want deze friszoete 
combinatie lijkt sterk op de oude 

vertrouwde Sinas Split!

koninklijk
sinaasappelbiertje

tip 
bij PasenVervang na Pasen het chocolade paashaasje voor een Oreo koekje en u bent meteen een tijdloze topper rijker!  

Gele eierlikeur, chocolade en romig softijs is dé 
combinatie voor Pasen. Maak daarom een mooie 

Paas-Sundae met de lekkerste Paaschocolade en een 
topping van advocaat. Zo speelt u in op de feestdagen 

en introduceert u gelijk weer een nieuwe, 
verrassende smaakcombinatie voor het 

zomerseizoen. Veel mensen zijn namelijk 
gek op advocaat, vóór, tijdens 

en na Pasen. 

advocaat 
paaschocolaatje



Nic Nederland
Softijsproeflokaal
(0182) 63 74 16

Coenecoop 27
2741PG Waddinxveen

info@nicice.nl
www.nicice.nl

Word ook 

softijsmeester!

Meld u aan voor een

workshop zomerse creaties 

in ons softijsproeflokaal 

www.nicice/

workshops

Wijs met softijs
   in de zomer


