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Algemeen
Kwaliteit
Uw Holland Ingredients team is uitgebreid: Per 1 januari jl. is Ritza Kroeze ons team komen versterken
in de rol van kwaliteitsmanager. Holland Ingredients onderschrijft op deze manier de noodzaak van
kwaliteit. Met de kennis en de taakgerichtheid van Ritza willen wij dit nog meer onder de aandacht
brengen.
Gelatine
Wij zijn als Holland Ingredients steeds weer op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan de wensen
vanuit de markt te voldoen. Met regelmaat krijgen we bij onze klanten de vraag of we ook gelatine
kunnen leveren. Sinds kort kunnen we deze vraag met “ja” beantwoorden. Wij zijn een samenwerking
met de producent Jellice aangegaan, waarin wij de “klein distributie” voor hen gaan oppakken in
Nederland en België.
Jellice is gevestigd in Emmen, en onderdeel van een wereldwijde organisatie die onder andere gelatine
produceren. Het betreft hier gelatine gemaakt van varkenshuid maar vis, gevogelte en rund is ook
mogelijk als grondstof.
Indien u interesse heeft in een offerte, laat weten welke Bloom, Mesh en hoeveelheid u wenst, en wij
kunnen u een offerte en eventueel een monster toesturen.

Declaratie kleurstoffen
Producten die u koopt van Holland Ingredients
moeten worden gedeclareerd in de “lijst van
ingrediënten” op uw eindverpakking. Een aantal van
onze

producten

hebben

een

“E-nummer”

(additieven).

Lees verder

Kleur bekennen! Spirulina Blauw
Graag willen we u bekend maken met de natuurlijke
kleur Spirulina Blauw. Dit is een “Colouring Food”
dus zonder E-nummer. Het product “Spirulina
Blauw”

is

zowel

water

als

olie

oplosbaar

verkrijgbaar, en is toepasbaar in vele applicaties.

Lees verder

Marktontwikkelingen
Op verzoek gaan we deze rubriek opnemen in de
nieuwsbrief. Het doel is om een beeld te geven van
de huidige en de komende ontwikkelingen in de
markt. Voor de volgende producten bespreken wij
de laatste ontwikkelingen Carmine, Annatto en
Spirulina.

Lees verder

Agenda
Beurs ISM - Keulen
Op maandag 29 januari en dinsdag 30 januari a.s.
zal

onze

collega

Robert

Westerdijk

op

de

beurs aanwezig zijn.
Mocht u tijdens deze dagen een afspraak met hem
willen inplannen, dan is dit mogelijk via zijn mobiele
nummer +31647197631.

Bezoek de website

Meer informatie over onze producten?
Wanneer u meer informatie wenst, of een monster aan wilt vragen, bel of e-mail naar onze
salesmanager Robert Westerdijk.
Mobiel: +31647197631
Email: westerdijk@hollandingredients.nl

Ketelskamp 8
7942 KG Meppel
Telefoon: 0522 - 241 291
E-mail: office@hollandingredients.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u office@hollandingredients.nl toe aan uw adresboek.

