
Beldessert presenteert nieuw product op Horeca Expo 

 
Galana–Beldessert is opnieuw aanwezig op de 33ste editie van dé vakbeurs voor de horeca, grootkeukens 
en eetwinkels.  

Tijdens de  beurs wordt ons nieuw product : de CHOCOLADE MOELLEUX MET NUTRISCORE A voorgesteld 
waarvan we denken dat het een echte topper kan worden. De eerste reacties zijn alvast veelbelovend.  

We kregen het goede nieuws dat ons nieuw product geselecteerd is voor de Innovation Awards.  Het is de 
derde keer in 6 maand tijd dat we met deze innovatie geselecteerd worden (na PLMA in Amsterdam en Sial 
in Parijs) en hebben er alle vertrouwen in dat we, naast het vertrouwen van onafhankelijke experten in 
binnen-en buitenland, ook onze klanten zullen kunnen bekoren met dit uitzonderlijke product.  

Waarover gaat het ?  

We hebben een chocolademoelleux ontwikkeld met een Nutriscore A.  

Waarom dit product speciaal is ?  

Omdat het momenteel eenvoudig weg nog niet bestaat op de markt. Het is namelijk de eerste chocolade 
moelleux met zo’n nutriscore A.  

Vergeleken met een klassieke moelleux bevat onze innovatie: 

 

En dat allemaal zonder in te boeten op smaak, consistentie en smelteigenschappen.  

Het is een concept dat perfect past bij de hedendaagse eindgebruiker die op zoek is naar gezondere 
producten, zonder toe te geven op smaak of kwaliteit. Deze moelleux wordt voor de foodservice 
aangeboden voor de diepvries en is dus meer dan een jaar houdbaar. 

Bovendien zijn ze gemaakt met Belgische kwaliteitschocolade en met enkel natuurlijke ingrediënten. Hij is 
gemakkelijk in gebruik (zonder ontdooien rechtstreeks in de microgolf of oven om te bereiden), eenvoudig 
portioneerbaar én lukt altijd. Gedaan met foodwaste dus.  

Maar met deze chocolademoelleux is het vooral : 

  Smullen zonder blozen !!! 

….. en voor de horeca : een populair verwendessert  met een aantrekkelijke winstmarge.  

En zo profileert de firma Galana met haar bakkerij-afdeling Beldessert zich meer en meer als de 
internationale moelleux specialist en is deze nominatie zeker een mooi visitekaartje. 
 
En… er zit nog heel wat meer in de pipeline de komende maanden!  
 
 


