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TrendZ. 
geeft je een blik in 
de vitrine van morgen

Als bakker ben je ook 
ondernemer. Daarom ben 
je de markt graag een stap 
voor. Net als wij. Maar met 
alleen trends op de voet 
volgen ben je er niet. Want 
hoe vertaal je die naar je 
bakkerij? Dat is de extra 
stap van Zeelandia TrendZ.: 
inspiratie voor de producten 
die je morgen succesvol 
verkoopt.
In dit naslagwerk vind 
je tastbare, smakelijke 
applicaties, die je één op één 
kunt overnemen, of die je in 
smaak, vorm, afwerking en 
textuur afstemt op je eigen 
proces en/of markt.

Zo smaakt de toekomst!

Kijk ook op: 
www.zeelandia.nl/trendz
of scan de QR-code.

Visie voor de vitrine van morgen
TrendZ.



TROPICS

Ticket
to
the



Trend.

Doelgroep.

Eetmoment.

Een korte break naar een exotisch oord 
komt wel heel dichtbij door deze trendy 
tropische smaken. In je eigen huis waan je 
je even op een tropisch eiland en geniet je 
van onder andere Pandan, kokos, banaan 
en mango. 

twee-
verdieners

gezinnen jongeren zoetekauw/
indulgent

weekendkoffie/theeparty

Je vindt alles 
over deze trend 
via de QR-code.



Tropical Green. Hummingbird.

Smaken. Texturen.

Het exotische Pandan zorgt voor de groene kleur, de kokos voor 
de exotische smaak en de vorm voor het blije vakantiegevoel ;-) 
Heel veel tropischer dan dit wordt het niet. 
Waan je in de jungle.

Als deze dripcake in je vitrine staat, krijgen jouw klanten 
spontaan zin in een tropisch tripje. Laagjes bananencake en 
banaanbavaroise, een vleugje kokos, de frisse bite van mango  
en heel veel vers fruit ‘on top’.  De tropics in een taartje!

vanille vanille fruit

Smaken. Texturen.



Ginger & Lemon Madness.
Gember en citroen zijn de smaken van het jaar 2021. 
In dit taartje zijn beide smaken goed vertegenwoordigd 
door de citroencake en gemberbavaroise. Een onverwachte 
smaakcombinatie, maar zo ontzettend lekker. 
It will make you mad!

Smaken. Texturen.

fruit kruiden/
specerijen

vanille



CreamyCreamy



Trend.

Doelgroep.

Eetmoment.

Consumenten zijn op zoek naar een 
steeds interessantere smaakbeleving. 
Texturen spelen hierbij een belangrijke 
rol. Met stip op één staat de textuur 
‘Creamy’ en daarom verrassen we je 
met heerlijke volle, romige en zomerse 
producten.

jongeren twee-
verdieners

studenten éénpersoons
huishoudens

foodie/
avontuurlijk

partykoffie/theeweekend

Je vindt alles 
over deze trend 
via de QR-code.



Yellow Passion. Strawberry & Basil Pie.

Smaken. Smaken.Texturen. Texturen.

Deze Yellow Passion heeft niet voor niets de vorm van een bol, 
want hij staat bol van smaken en texturen. 
Je proeft van alles, maar vooral romige witte chocolade en 
frisse passievrucht en mango. Qua texturen gaat het van 
heerlijk romig tot crunchy. Dat is dus een bol vol passie!

Heel veel aardbei, heel veel yoghurt en een klein beetje verse 
basilicum stopten we in dit prachtige taartje. 
Waarom aardbei en basilicum één van de favoriete 
smaakcombinaties is, proef je hierin terug. Daar word je heel 
aardblij van. 

vanille vanillefruit fruitchocolade kruiden/
specerijen



Minty Greek Cheesecake.

Smaken.

Cheesecake op basis van griekse yoghurt afgewerkt met een 
muntgelei. Dat is cheesecake zoals je hem nog nooit geproefd 
hebt! Alsof een frisse bom ontploft in je mond. Een aparte 
sensatie, maar zo lekker dat je nog een stukje wilt!

Texturen.

vanille kruiden/
specerijen



Bake
Rebel



Trend.

Doelgroep.

Eetmoment.

Iets nieuws voor de rebelse consument! 
Groente in gebak. Waarom niet? 
Rode biet, paprika en pompoen. 
Wie durft?

foodie/
avontuurlijk

jongerentwee-
verdieners

studenten éénpersoons
huishoudens

koffie/thee tussendoortje
11.00 uur

weekendparty

Je vindt alles 
over deze trend 
via de QR-code.



Smashing Pumpkins. Beet Blondie.

Smaken. Smaken.Texturen. Texturen.

Dit is een ware sensatie! Het kruidige van de Fantasy Kruiden 
Cake, het zoete van pompoen, gecombineerd met de 
bijzondere smaak van pistache. Dit is niet alleen een sensatie 
voor de mond, maar ook voor het oog. Want het oog wil ook 
wat ;-)

Een Blondie is overheerlijk: een smeuïge bar met witte 
chocolade en we maken de smaak compleet met ... rode biet? 
Ja met rode biet! De aardse smaak van rode biet combineert 
perfect met de smaken en eigenschappen van de Blondie. Laat 
je verrassen!

chocoladegroenten vanillekruiden/
specerijen

groentennoten



The Red Hot Bell Peppers. Macaron meets vegetable.

Smaken. Smaken. Texturen.

We gaan voor ‘hot’! In deze plaatcake combineren we rode 
paprika, bosvruchten en cacao. De rode paprika kenmerkt zich 
door de combinatie van zoet en een vleugje pittig en wordt 
perfect aangevuld door de fruitige smaak van bosvruchten. En? 
Hot or not?

Macarons zijn er in veel smaken, maar zo bijzonder als deze 
kom je ze weinig tegen. In het midden van de romige crème zit 
een groente-verrassing. Voor de echte rebel!  

groenten vanille
fruit groenten chocolade

Texturen.
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