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PYRAMIDES

PYRAMIDES  •   Concept

CONCEPT

EEN MET GANACHE GEVULDE 
PYRAMIDE OM JE EIGEN WARME 
CHOCOLADEMELK TE MAKEN 

Een kant-en-klare oplossing voor wie 
een hoogwaardige chocoladedrank 
wil maken.

In slechts drie stappen kan je 
genieten van een heerlijke warme 
Leonidas-chocoladedrank. 
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PYRAMIDES  •   Smaken 

PYRAMIDE CHOCO LATTE 
Ganache met traditionele 
melkchocolade.

PYRAMIDE CAPPUCCINO 
Ganache van melkchocolade en 
100% arabicakoffie.

PYRAMIDE MEXIQUE 
Ganache van pure chocolade uit 
Mexico met 68% cacao. 

PYRAMIDE CHAI LATTE 
Kruidige ganache van 
melkchocolade met een chai thee-
aroma verrijkt met een vleugje 
honing.

1

2

3

4

4 SMAKEN

PYRAMIDE CHOCO LATTE

PYRAMIDE MEXIQUE

PYRAMIDE CAPPUCCINO

PYRAMIDE CHAI LATTE

1 2

3 4
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PYRAMIDES  •   Verpakkingen 

DE DOOS 
Om ‘à la carte’ te vullen met 8 
Pyramides naar keuze.

HET ZAKJE 
Om ‘à la carte’ en per stuk te 
vullen met smaken naar keuze.

1

2

2 VERPAKKINGEN

Niet-contractuele foto’s
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PYRAMIDES  •   Voordelen

1

VOORDELEN

2

3

4

5

Perfecte portie: 
•  1 Pyramide voor een kop warme 

chocolademelk
• geen verspilling
• de perfecte dosis

Perfecte hygiëne. 

Gemakkelijk, snel en leuk.

Functionele verpakking waarmee 
je je favoriete smaken kunt 
kiezen: 
• ofwel in een doos met 8 stuks 
• ofwel in een zakje per stuk.

Stel je eigen combinatie 
van onze smaken samen.

Heerlijke warme 
chocolademelk 

van Leonidas
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CHAI LATTEMEXIQUECAPPUCCINOCHOCO LATTE

3

PYRAMIDES  •   Het ritueel voor warme chocolademelk

Kies 1 Pyramide met je favoriete 
smaak. 

Vul je kop met melk (koemelk of 
vegetarische melk), warm op en 
roer.

Genieten maar! 

HET RITUEEL 
warme chocolademelk van Leonidas 

op een mum van tijd

1

2

3

Weet dat bepaalde vegetarische 
melksoorten, zoals amandelmelk, een 
dominante smaak hebben waardoor 
de chocoladesmaak niet ten volle tot 
uiting komt.

 !
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PYRAMIDES  •   Microgolfovenrecept

1

2

3

Doe 1 Pyramide in je kop.
Voeg 200 ml koude melk toe  (volle, 
halfvolle of vegetarische melk).

Verhit 2 minuten op 950 watt (max. 
vermogen). De melk moet minstens 
75°C warm worden, maar laat niet 
koken.

Roer of klop 15 tot 20 seconden. De 
Pyramide moet volledig gesmolten 
zijn en de chocolade moet schuimen.
Klaar om te genieten!

•  Gebruik een kleine garde om de chocola-
de beter te doen schuimen. 

•  Zorg dat de melk niet kookt, want dan 
kan er een vel ontstaan.

•  Versier je kop met cacaopoeder of slag-
room voor een leuke afwerking.

•  Je kan de bereide warme chocolademelk 
ook later koud drinken. Zet ze dan na de 
bereiding in de koelkast.

RECEPT 1

met de microgolfoven
Het beste evenwicht tussen kwaliteit en snelheid

GIET 200 ml  
KOUDE MELK bij 

1 PYRAMIDES

VERHIT ± 2 minuten*
=

min. 75°C tot max. 80°C

ROER 
of 

KLOP 
15 tot 20 SEC.

TIPS

* 1 min. 30 sec. tot 2 min. op maximaal vermogen, aan te passen naargelang het vermogen.
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PYRAMIDES  •   Steelpanrecept

1

2

3

Verhit 200 ml koude melk (volle, 
halfvolle of vegetarische melk) in 
een steelpan. De melk moet min-
stens 75°C warm worden, maar 
laat ze niet warmer dan 80°C wor-
den, zodat ze niet gaat koken.

Doe de Pyramide in je kop. 
Giet de warme melk bij de Pyra-
mide in de kop. 

Roer of klop 15 tot 20 secon-
den. De Pyramide moet volledig 
gesmolten zijn en de chocolade 
moet schuimen.
Klaar om te genieten!

•  Gebruik een kleine garde om de cho-
colade beter te doen schuimen. 

•  Zorg dat de melk niet kookt, want 
dan kan er een vel ontstaan.

•  Versier je kop met cacaopoeder of 
slagroom voor een leuke afwerking.

•  Je kan de bereide warme chocolade-
melk ook later koud drinken.  Zet ze 
dan na de bereiding in de koelkast.

RECEPT 2

met een steelpan

VERHIT 
200 ml MELK

tot min. 75°C en 
max. 80°C

GIET de WARME 
MELK bij 

1 PYRAMIDE

ROER 
of 

KLOP
15 tot 20 SEC.TIPS
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PYRAMIDES  •   Espressomachinerecept

1

2

3

Giet 200 ml koude melk (volle, 
halfvolle of vegetarische melk) in 
een kop. 
Verhit de melk met het stoom-
pijpje van je espressomachine. De 
melk moet minstens 75°C warm 
worden, maar laat ze niet warmer 
dan 80°C worden, zodat ze niet 
gaat koken.

Doe de Pyramide in het melk-
schuim. 

Roer of klop ± 40 seconden. De 
Pyramide moet volledig gesmol-
ten zijn en de chocolade moet 
schuimen.
Klaar om te genieten!

•  Gebruik een kleine garde om de cho-
colade beter te doen schuimen. 

•  Zorg dat de melk niet kookt, want 
dan kan er een vel ontstaan.

•  Versier je kop met cacaopoeder of 
slagroom voor een leuke afwerking.

•  Je kan de bereide warme chocolade-
melk ook later koud drinken.  Zet ze 
dan na de bereiding in de koelkast.

RECEPT 3

met de espressomachine

LAAT 200 ml  MELK VER-
HITTEN EN 

OPSCHUIMEN 
=

min. 75°C tot max. 80°C

VOEG 
1 PYRAMIDE 

TOE

ROER of 
KLOP 

± 40 SEC.

TIPS
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PYRAMIDES  •   De momenten

Warme chocolademelk hoort niet 
zozeer bij een bepaald moment 
van de dag, maar eerder bij een 
gemoedstoestand, een behoefte, 
ongeacht het tijdstip. 

• ‘s Ochtends bij het ontbijt.

•  Bij het vieruurtje, al dan niet 
met Leonidas pralines.

• Op kantoor, als ‘koffiepauze’.

•  ‘s Avonds , na een vermoeiende 
dag, terwijl je je ontspant voor tv 
of de computer, al dan niet met 
Leonidas pralines.

•  Op zondagochtend (met je 
gezin).

•  In het weekend, na een wande-
ling of voor tv.

Warme chocolademelk is de 
ideale drank voor een warm of 
gezellig moment, alleen of met 
vrienden, familie, ... 

DE GELUKSMOMENTEN

Warme chocolademelk van Leonidas
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•  Een mooie en smakelijke 
chocoladekleur.

•  Romig en smeuïg, zonder zwaar 
te zijn. Iedereen kiest zijn eigen 
melk (koemelk, vol of halfvol, of 
vegetarische melk).

•  Een heerlijke chocoladesmaak 
die je lang blijft proeven, zonder 
onaangenaam te worden.

• Een aangename geur. 

• Niet te sterk gesuikerd. 

• Lekker warm, maar niet te heet.

DE IDEALE WARME CHOCOLADEMELK

Leonidas

PYRAMIDES  •   De ideale warme chocolademelk


