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Over Galana 
Beldessert 

o Galana = specialist diepvries moelleux

o Belgische industriële bakkerij en familiebedrijf

o Klanten over de hele wereld

o Onder Beldessert merk of als private label

o Producten voor retail & foodservice

o Diepgevroren aangeboden, maar ook voor de koeling

o Breed gamma aan smaken

o Verschillende verpakkingsopties

o We zijn een dynamisch, innovatief & creatief bedrijf en helpen
meedenken met onze klanten



Het eetpatroon is aan het veranderen : 

o 20% van de Belgen is lactose-intolerant en er zijn meer en meer 
mensen met allergieën

o Vegan producten zijn meer dan een voorbijgaande hype: 1 op 3 
Belgen eet wekelijks minstens 1xvegetarisch

o 28% van de Belgen zijn flexitarier

o 25% van de Europeanen tussen 18-24 jaar experimenteren met 
plant-based. Het is dus vooral de jongere generatie en dat aandeel 
zal in de toekomst dus nog groeien.

De voornaamste redenen om plant-based te gaan eten zijn : 
gezondheid, ecologisch aspect en dierenwelzijn.

Let’s talk about plant-based…



Plant-based in de foodservice ?  



Onderzoek uitgevoerd door Foodservice Alliance toont aan dat 
het verbruik van plant-based minder relevant is in foodservice 
dan thuis. 

Een flexitariër eet niet plant-based op restaurant want : 

• Hij consumeert er minder bewust dan thuis

• Er is gewoon een beperkt aanbod en het is minder ontwikkeld 
dan wat in de retail te vinden is

• Er is een slechte prijs/kwaliteitverhouding

• Het plant-based concept wordt niet altijd doorgetrokken tot 
alle onderdelen van de maaltijd, men name ook de desserten

Plant-based in de foodservice ? 
Het kan nog beter  

Bron : veggie & vegan : relevantie en ontwikkelingen in foodservice 2022



Plant-based in de foodservice ? 

Hoe kunnen wij u helpen ?

Behoefte nr 1 :  

-> convenience :

• op een vlotte manier een gerecht kunnen maken en presenteren 

• geen zware mise-en-place

• zonder risico om ingrediënten of producten te moeten 
weggooien

Behoefte nr2 :

-> een breed publiek kunnen bedienen

• op een gemakkelijke manier kunnen reageren op specifieke 
voorkeuren van de klanten 

• zonder complexiteit in de keuken toe te voegen

Bekommernis nr 1 :  het brengen van 
lekkere producten en gerechten voor de 

eindklant.



Plant-based in de foodservice ? 
Wij kunnen u helpen

100% plant-based

Met onze : 

… a  lavacake 
for everyone …



Onze plant-based chocolademoelleux

o 100% plantaardig 

o Glutenvrij

• Ook geschikt voor mensen met coeliakie

o Lactosevrij

• Ook geschikt voor ovo-lacto en lacto vegetarians

o Vegan

o Halal geschikt

o Zonder allergenen

o Geen bewaarmiddelen of kleurstoffen

o Je proeft geen verschil met onze klassieke chocolademoelleux

o Zelfde textuur en consistentie en bij de bereidingen een mooi     

lopend hart van overheerlijke chocolade



Vegan Gluten free Dairy free

= gebruik van glutenvrije 
bloem

= geen dierlijke producten 
zoals eieren

= geen zuivelproducten zoals 
boter, melk of room 



o Verpakt per 2st in een recycleerbare flowpack, die zorgt 

voor een optimale versheid. Er gaan 12 x 2 stuks in een doos 

uit recycled karton.

o Een op en top Belgisch klasseproduct met overheerlijke 

Belgische chocolade (26%) gemaakt.

o Met de beste ingrediënten en vooral respect voor de 

natuur.

• Voor de smeuïgheid gebruiken we geen palmolie maar wel 

koolzaadolie en kokosvet

• We gebruiken plant-based violife flora room 15% 

• Voor lekkere smaak worden natuurlijke aroma’s en 

dadelstroop gebruikt

En verder nog:  



Onze plant-based moelleux =
kiezen voor kwaliteit. waarde. gemak.

o Onze moelleux lukt altijd en is gemakkelijk te bereiden

o Hij wordt bewaard in de diepvries en is tot een jaar houdbaar.

o Om te bereiden : eenvoudig uit de diepvries de microgolf of oven in, zonder ontdooien

o Te bereiden in een oven maar ook de microgolfoven is een optie = sneller klaar en minder 
energieverbruik

o Gedaan met kopzorgen in de keuken: deze moelleux kan geserveerd worden aan iedere 
gast, met of zonder dieetvoorkeuren

o Met onze moelleux wordt een kwalitatief, glutenvrij, zuivelvrij en vegan dessert aanboden 
waar een mooie marge op kan genereerd worden

o Er is geen food waste → enkel uit de diepvries halen wat nodig is en gemakkelijk 
portioneerbaar



Onze plant-based moelleux =  
ook kiezen voor duurzaamheid. 

Voor onze plant-based moelleux werken we met Flora/Violife ipv
met zuivelproducten :

Stel, een restaurant serveert dagelijks 30 plant-based lavacakes , 
dan genereert men een positieve klimaatimpact van 400kg, dit is 
het equivalent van het gebruik van (*):

Grote frigo 
gedurende 

3 weken

Combi oven
gedurende

4 weken

Industriële 
vaatwasser 
gedurende 
11 weken

(*) Bron: Quantis onderzoek 2021 Europe – in opdracht van Upfield.



Kies nu voor 

Onze

chocolademoelleux
voor iedereen

Change your dessert, 

Change our planet



Contact us: galana.be
056 77 45 85 

Let’s go 

plant-based

Klaar om samen met ons 
de stap te zetten naar 

Plant-based ? 


