industrie

“Passion brings our
flavours to life.”

Missie
Mensen komen meer dan ooit in aanraking met smaken en geuren uit de
verschillende wereldkeukens. De ontdekking van deze nieuwe smaken en
geuren trachten velen onder ons dan ook terug te brengen in hun eigen keuken.
Met 30 jaar ervaring verstaan we bij Flavo Industrie de kunst van smaak als geen
ander. Dagelijks geven onze mensen alles van zichzelf om de meest kwaliteitsvolle
producten af te leveren, omdat het creëren van meerwaarde voor onze klanten
bovenaan op onze prioriteitenlijst staat.
We bereiken dit door onze kennis, creativiteit en passie zodanig te combineren,
dat unieke en innovatieve mengelingen tot stand kunnen worden gebracht.
We hopen op deze manier onze klanten verder te helpen op hun culinaire wereldreis.
Flavo Industrie denkt ook aan de gezondheid van haar klanten en voorziet daarom
steeds haar mengelingen van zo weinig mogelijk zout en additieven.
Puurheid, ijzersterke service, betrouwbaarheid, betrokkenheid en passie is waar wij bij
Flavo Industrie voor staan.

Visie
De internationale voedingsscène evolueert razendsnel.
Veranderingen op vlak van declaratie, allergenen en restricties naar ingrediënten
toe zijn meer dan ooit een hot topic geworden voor de voedingsproducenten.
Onze research afdeling staat klaar om u te helpen bij het zoeken naar de ideale combinaties en ontwikkelingen. We houden daarbij steeds rekening met uw specifieke
doelstellingen en werken aldus voornamelijk tailor made.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze functionele knowhow en ervaring met
smaakcombinaties een ideaal partnership vormt met uw bedrijf. Daarom engageren wij
ons, klanten naar best vermogen te begeleiden in hun verdere zoektocht naar de meest
innovatieve oplossingen in de markt.

Kruiden- &
compleetmixen
voor worsten
Van wereldsmaken tot regionale specialiteiten, onze specialisten weten voor u de perfecte smaak
vast te leggen en te vertalen naar een complete mix in uw productiefaciliteit.
Chipolata worst

Frankfurter worst

Witte pensen

Thuringer braadworst

Kippenbraadworst

Rundsvleesworst

Merguez worst

Leverworst

Barbecueworst

Chorizo

Bloedworst

Droge worst ambachtelijk

Kookworst

Franse salami

Kalfsworst

Salami met gevogelte

Grillworst

Halal salami

Halal worst

Vegetarische salami

Convenience

FUMETS
Onze fumets zijn het resultaat van de juiste combinatie groenten, kruiden en specerijen.
Visfumet
Schaaldierenfumet

FONDS & GELEI
Geconcentreerd of licht geurend? Onze fonds, jus en gelei soorten brengen al uw culinaire
bereidingen in de professionele keuken op smaak.
Kalfsfond
Gevogeltefond
Gebonden bruine fond

Gebonden witte fond
Gebonden kalfsjus
Lamsfond

Madeiragelei
Heldere gelei
Citroen gelei

SOEPEN
Ons assortiment soepen varieert van basissoepen en consommé tot volledig kant en klare droge
mixen die op uw maat worden uitgebalanceerd. Ook naar declaratie toe zoeken we steeds naar
de optimale combinatie tussen smaakbeleving en restricties.
Champignonsoep

Kervelsoep

Runderconsommé

Aspergesoep

Gevogeltesoep

Gevogelteconsommé

Erwtensoep

Tomatensoep

Heldere consommé clean label

BOUILLONS
Ideaal voor uw culinaire bereidingen. Doeltreffend en vol van smaak.
Vleesbouillon

Lamsbouillon

Gevogeltebouillon

Groentenbouillon

Visbouillon

SAUZEN
Van een basissaus tot een uitgebalanceerde kaassaus of champignonsaus, onze sauzen kunnen
worden aangepast aan uw koude of warme productielijn om een optimale smaakervaring en
textuur te bereiken. Onze sauzen kunnen bij u tevens een geheel eigen karakter krijgen door
uw persoonlijke kruiding.
Kaassaus

Vol au vent

Vissaus

Provençaalse saus

Tomatensaus

Pepersaus

Bolognaisesaus

Hollandaise saus

Jagersaus

Bechamelsaus

Béarnaisesaus

Marchand de vin saus

GEHAKTMENGELINGEN
Onze gehaktmixen als clean label of met een doelgerichte functionaliteit om de verwerking
efficient te laten verlopen.
Kipburger

Americainmix

Gehaktmix clean label

Steak burgermix

Rundsburger

AROMA’S & SMAAKGEVERS
Onze aroma’s kunnen aangewend worden in een brede waaier aan toepassingen, of het nu gaat
om een liquide dan wel poedervorm, ons assortiment is bijzonder uitgebreid. Naar specifieke
productgroepen toe kunnen we ook op maat gemaakte aromamixen aanbieden die uw
bereiding extra personaliseert en op smaak brengt. Gebruik in vleeswaren, soepen, sauzen en
salades.
Onze smaakgevers worden gebruikt ter intensivering van smaakbeleving bij de productie van
vleeswaren en soepen.
Kippen aroma

Kaas aroma

Aromatiserende mix voor ham

Vlees aroma

Smaakgevers voor soepen

Aromatiserende mix voor gevogelte

Shoarma aroma

Smaakgevers voor vleeswaren

Groenten aroma

Boteraroma

Smaakgevers voor groenten

Grill aroma

Gehaktmengelingen,
smaakgevers
& aroma’s

CUTTERHULPSTOFFEN
& EMULGATOREN
CUTTERHULPSTOFFEN
& EMULGATOREN
Onze gecombineerde
cuttermixen
helpenhelpen
u bij deu productie
Onze gecombineerde
cuttermixen
bij de productie
van kooken
braadworstsoorten
alsook
paté
aandacht
van kook- en braadworstsoorten alsookmet
paté
met aandacht
voor smaakgevende,
functionele
en
bindingseigenschappen.
voor smaakgevende, functionele en bindingseigenschappen.
Cuttermix
extra rendement
Cuttermix
extra rendement
Halal cutterhulpmiddel
Halal cutterhulpmiddel

Cuttermix
extra binding
Cuttermix
extra binding
Emulgator
voor charcuterie
Emulgator
voor charcuterie

Smaakgevende
cuttermix
Smaakgevende
cuttermix
Cuttermix
extra kleurstabiliteit
Cuttermix
extra kleurstabiliteit

Emulgator
voor patés
Emulgator
voor patés

BINDMIDDELEN
& COATINGS
BINDMIDDELEN
& COATINGS
Assortiment
bindmiddelen
met waterbindende,
verdikkende
eigenschappen
voor het
binden
Assortiment
bindmiddelen
met waterbindende,
verdikkende
eigenschappen
voor
het binden
van sauzen,
soepen,
vleesbereidingen
en charcuterieproducten.
Poedervormige
battermixen
van sauzen,
soepen,
vleesbereidingen
en charcuterieproducten.
Poedervormige
battermixen
bestaande
uit natuurlijke
ingredienten
voor een
optimale
hechting
van hetvan
paneermeel
op vlees
bestaande
uit natuurlijke
ingredienten
voor
een optimale
hechting
het paneermeel
op vlees
of vis. of vis.
Bindingsmix
met waterbindende
eigenschappen
Bindingsmix
met waterbindende
eigenschappen
Bindingsmix
ter
reductie
kookverliezen
Bindingsmix ter reductie kookverliezen

Bindingsmix
met extra
vochtretentie
Bindingsmix
met
extra vochtretentie
Battermix
(glutenvrij)
Battermix (glutenvrij)

Bindmiddel
voor gehaktbereidingen
Bindmiddel
voor gehaktbereidingen

Paneermixen
(vis en gevogelte)
Paneermixen
(vis en gevogelte)

PEKELHULPSTOFFEN
& INJECTIEMIXEN
PEKELHULPSTOFFEN
& INJECTIEMIXEN
Pekelmixen
met oog
voor
en houdbaarheid,
met doelgerichte
smaaktoevoeging
of
Pekelmixen
met
oogsappigheid
voor sappigheid
en houdbaarheid,
met doelgerichte
smaaktoevoeging
of
neutraal.
Injectiemixen
met hoog
en vermalsende
eigenschappen.
Onze hulpstoffen
neutraal.
Injectiemixen
metrendement
hoog rendement
en vermalsende
eigenschappen.
Onze hulpstoffen
biedenbieden
u een u een
gegarandeerd
succes succes
door hun
doelgerichte
werking.
gegarandeerd
door
hun doelgerichte
werking.
Pekelmix
voor ham
Pekelmix
voor ham
Pekelmix
voor
gevolgelte
Pekelmix voor gevolgelte

Pekelmix
voor extra
vermalsing
Pekelmix
voor
extra vermalsing
Pekelmix
ter
injectie
van
hamvan ham
Pekelmix ter injectie

Injectiemix
voor gevogelte
Injectiemix
voor gevogelte

Pekelmix
met extra
bouillonsmaak
Pekelmix
met
extra bouillonsmaak

VERSHOUDERS,
KLEURSTOFFEN
EN STABILISATIE
VERSHOUDERS,
KLEURSTOFFEN
EN STABILISATIE
Efficiente
conservering
is belangrijk,
onze mixen
zijn dermate
uitgebalanceerd
om aan
Efficiente
conservering
is belangrijk,
onze mixen
zijn dermate
uitgebalanceerd
omdeaan de
nieuwste
en
strengste
eisen
van
de
markt
te
voldoen.
Sensorische
optimalisatie
opdat
uw
product
nieuwste en strengste eisen van de markt te voldoen. Sensorische optimalisatie opdat uw product
steeds steeds
in het oog
springt.
in het
oog springt.
Houdbaarheidsverlenger
voor sausbereidingen
Houdbaarheidsverlenger
voor sausbereidingen
Houdbaarheidsverlenger
voor
gehaktbereidingen
Houdbaarheidsverlenger voor gehaktbereidingen
Houdbaarheidsverlenger
salades salades
Houdbaarheidsverlenger

Mix voorMix
kleurbehoud
en stabiliteit
bij vleesbereidingen
voor kleurbehoud
en stabiliteit
bij vleesbereidingen
Stabiliserende
mixen voor
koude
warme
Stabiliserende
mixen
voorof
koude
of sauzen
warme sauzen

Functionele mixen

PATÉ PATÉ
mengelingen
die garant
staandevoor de
DiverseDiverse
mengelingen
die garant
staan voor
ideale
consistentie
van
uw
paté
soort
ideale consistentie van uw paté soort met met
een
fijne en
smaak
en mooie
kleuring.
een fijne
smaak
mooie
kleuring.
Paté vegetarisch
Paté fijn Paté fijn
Paté vegetarisch
Paté light
Paté grofPaté grof
Paté light

DECORATIEMIXEN
DECORATIEMIXEN
Onze garnituur
ter afwerking
van
Onze garnituur
ter afwerking
van
uw
product,
een
ideale
combinatie.
uw product, een ideale combinatie.
Visgarnituur
voor zalm
Visgarnituur
voor zalm
Visgarnituur
voor makreel
Visgarnituur
voor makreel
Decoratiemix
voor paté
Decoratiemix
voor paté

GRILLKRUIDEN
GRILLKRUIDEN
Grillmix Grillmix
Satekruiden
Satekruiden
Kipkruiden
Kipkruiden

KRUIDENMIXEN
KRUIDENMIXEN
mengelingen
vandeover
hele wereld
u verrassen
met intensiteit,
originaliteit
en
Unieke Unieke
mengelingen
van over
heledewereld
blijven blijven
u verrassen
met intensiteit,
originaliteit
en
smaakbeleving.
Onze
specialisten
zijn
dan
ook
sinds
jaar
en
dag
continu
op
zoek
naar
de
smaakbeleving. Onze specialisten zijn dan ook sinds jaar en dag continu op zoek naar de
nieuwste
tendensen
in de en
markt
en sourcen
rechtstreeks
de kwaliteit
beste kwaliteit
aan ingredienten
nieuwste
tendensen
in de markt
sourcen
rechtstreeks
de beste
aan ingredienten
overal
ter
wereld.
overal ter wereld.
Tajine kruiden
Tajine kruiden
ShoarmaShoarma
kruiden kruiden

en tuinkruiden
Look enLook
tuinkruiden
Barbecue
Barbecue
kruiden kruiden

Paella kruiden
Paella kruiden
Satekruiden
Satekruiden

Couscous
Couscous
kruiden kruiden

gyroskruiden Spaghettikruiden
Spaghettikruiden
Griekse Griekse
gyroskruiden

Colombo
Colombo
kruiden kruiden
Kipkruiden
Kipkruiden
Italiaanse
Italiaanse
kruiden kruiden

Kruiden- en
decoratiemixen

industrie

Ontdek ons assortiment voor bakkerij en patisserie.

FLAVO INDUSTRIE
Budasteenweg 26
1830 Machelen
België
+32(0)2 215 61 79
+32(0)2 215 65 13
Info@flavori.com
www.flavori.com

