
Kijk voor meer informatie en de uitgebreide actievoorwaarden op www.senseo.nl/contact.

BIJ AANKOOP VAN EEN SENSEO® LATTE DUO

OF OF OF
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HD7857/20

Stap 1:  Ga naar www.senseo.nl/gratiskoffie en meld je aan voor deze actie van  
Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V.

Stap 2:  Tijdens het aanmelden dien je een foto/scan van het aankoopbewijs en 
de streepjescode van de verpakking van het aangeschafte SENSEO® 
koffiezetapparaat te uploaden.

Stap 3:  Na bevestiging van je registratie, kun je via de actiesite de SENSEO® koffie van 
jouw voorkeur bestellen. Je kunt kiezen uit alle 15 varianten van het SENSEO® 
koffie assortiment.

Stap 4:  De SENSEO® koffie wordt 6 weken na registratie van je bestelling toegestuurd.

Hoe ontvang je €50 gratis SENSEO® koffie?

Actievoorwaarden:
•   Deze actie van Jacobs Douwe Egberts Nederland B.V. geldt alleen voor aankopen 

in de periode van 12 november 2015 t/m 28 januari 2016

•  Deze actie geldt op de volgende modellen: SENSEO® Latte Duo - type nummers 
beginnend met HD7855 of HD7857

•  Volledige inzendingen dienen uiterlijk 11 februari 2016 ontvangen te zijn via  
senseo.nl/gratiskoffie

•  Deelname aan deze actie staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn en die 
woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland 
hebben 

• Maximaal 2 inzendingen per naam en adres

HD7855/80 HD7857/50HD7855/50

Deelnemende typenummers: 



Met de SENSEO® Latte Duo kun je naast milde of sterke koffie ook eenvoudig heerlijke koffiespecialiteiten 
met verse melk bereiden. Maak eenvoudig een cappuccino, latte macchiato, café latte of warme melk. 

Probeer ook eens een heerlijk recept zoals een warme chocolademelk op een koude winteravond.  
Een heerlijke opwarmer voor het hele gezin! 

• 500 ml opschuimmelk

• 2 afgestreken eetlepels cacao poeder

• 40 gram suiker

•  Los de cacao poeder met de suiker op in de 
melk door hem in een pan te verhitten.

•  Laat dit afkoelen en giet het daarna in de 
melkkan van de SENSEO® Latte Duo.

•  Hang het slangetje van de SENSEO® Latte 
Duo in de melkkan en maak hiermee je 
warme chocolademelk.

CREËER DE LEKKERSTE KOFFIERECEPTEN  
MET JE NIEUWE SENSEO® LATTE DUO

WARME CHOCOLADEMELK

VERGEET JE NIET AAN TE MELDEN VOOR:

OP SENSEO.NL EN ONTVANG STEEDS WEER 
LEUKE SURPRISES IN JE MAILBOX

INGREDIËNTEN TIPS

BEREIDING

•  Indien je een chocolade  
cappuccino wilt maken 
kan je hier het beste 
de SENSEO® Intense 
koffiepads voor 
gebruiken.

•  Indien je koude chocolademelk uit de supermarkt 
gebruikt kan je dit ook direct verwarmen met de 
SENSEO® Latte Duo.

KOFFIESPECIALITEITEN MET VERSE MELK; CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, 
CAFÉ LATTE OF WARME MELK.  
 
• Ook voor gewone koffie: mild of sterk  
• Duo-Latte functie voor 1 of 2 koppen tegelijk  
• Meer dan 15 heerlijke SENSEO® smaakvariaties   
•  Ook geschikt voor warme chocolademelk  

(zie ommezijde voor het recept)   
• Automatische uitschakeling na 15 minuten 


