
Geef uw recepten in een handomdraai  
een persoonlijke ‘touch’ met gedurfde en 
trendy natuurlijke smaakmakers.

« »

ZO SMAAKT INNOVATIE!
Wanneer creativiteit in de smaak valt



Feit:

Ons antwoord:

INNOVATIE EN CREATIVITEIT...

Een wereld aan unieke smaken. Onze na-
tuurlijke smaakmakers zijn vernieuwend 
en spelen creatief in op de marktontwik-
kelingen.

LEF OP UW BORD

Wat willen we vooral van eten? Dat het 
lekker is. En als het op smaak aankomt, 
worden consumenten steeds avontuur- 
lijker. Dus moeten wij blijven innoveren 
en nieuwe smaakbelevingen ontwikkelen.

Uit een tweejaarlijkse studie van TNS 
Sofres (Frankrijk, 2016) blijkt dat 52 % 
van de consumenten graag nieuwe  
smaken uitprobeert.

VAN HEES ziet dit als een grote kans voor 
innovatie en creatie van nieuwe smaaker-
varingen.

BEDENKEN, INNOVEREN EN VERRASSEN, IEDEREEN KAN 
HET MET DE 

Natuurlijke  
samenstelling:
Natuurlijke producten, daar gaan wij voor. 
Producten die smaak en kwaliteit voorop 
plaatsen, daar zullen uw klanten voor vallen.

   Vrij van e-nummers en allergenen*

   Geen palmolie

   Geen geharde vetten

   Geen toegevoegd zout

   100% natuurlijke aroma's
*  zonder aantoonbare allergenen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1169/2011, tenzij de allergene stof een natuurlijk bestanddeel van het aroma is

Smaken  
die verbazen:
Iedereen zal er dol op zijn! Verras met een 
ruime keuze aan vaak unieke smaken, onder-
verdeeld in deze categorieën:

  Klassieke smaken

  Regionale smaken

  Maritieme smaken 

  Wereld smaken

In combinatie met het VAN HEES assortiment kunt u met de  
KIT SAVEURS alle verwachtingen te overtreffen.

i  Ontketen de smaken, vertrouw op de KIT!
    Voor allerlei toepassingen
    Eenvoudige samenstelling, makkelijk te gebruiken
    Handig te bewaren
    Personalisering mogelijk

Meer informatie of advies?
Ons team van technische vertegenwoordigers geeft snel en duidelijk antwoord op al uw vragen.
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      EXPERTISE
Om in te spelen op de nieuwste trends en ons vernieuwende assortiment af te 
stemmen op de smaakvoorkeuren van de consument, werkt VAN HEES nauw 
samen met de leveranciers van voedingsaroma’s. Een vruchtbare samenwer-
king die leidt tot betere producten en een grotere deskundigheid op het gebied 
van smaken.

Innovatie begint bij een goede smaak

      NABIJHEID
De kern van onze bedrijfsstrategie is onze O&O-afdeling, met een twintigtal 
hooggekwalificeerde medewerkers. Het team onderzoekers en ontwikkelaars 
is gebaseerd in het mooie Forbach aan de Moezel, en werkt nauw samen met 
onze klanten, om te voldoen aan hun behoeften en verwachtingen.

Smaak is persoonlijk en belangrijk en staat garant voor genieten en plezier. Consumenten staan 
steeds meer open voor nieuwe en vernieuwende smaken te ontdekken.
De wereld om ons heen is steeds sterker verbonden, waardoor consumenten steeds meer be-
invloed worden door tradities, recepten en smaken uit de hele wereld. Op die manier verbreed 
iedereen zijn smaken palet.

      KWALITEIT
VAN HEES kijkt nauwgezet toe op de kwaliteit van de gebruikte grond stoffen 
en beschikt over de hoogste IFS-certificering. Zo garandeert het zijn klanten 
de beste productkwaliteit en een optimale voedselveiligheid.

VAN HEES is een familiebedrijf, gedreven door traditie en innovatie.
Bezoek onze website voor meer informatie over onze waarden.
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