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 Galana is, met zijn bakkerijafdeling, ondertussen een specialist geworden in diepvries moelleux. Deze worden
over de hele wereld verkocht onder het merk Beldessert en ook als private label. We hebben klanten in
verschillende domeinen zoals retail – op online platforms en in foodservice in het algemeen. Deze producten
worden zowel voor de diepvries als voor de koeling aangeboden.

 Deze expertise vertaalt zich in een breed gamma aan smaken en verschillende verpakkingsopties, afhankelijk van
de eisen van onze klanten.

 Ons team kan ook nieuwe receptideeën en verpakkingen uitwerken. Wij zijn zeer flexibel en zorgen ervoor dat de
tijd tussen concept en eerste oplevering zo kort mogelijk is.

 Regelmatig lanceren we nieuwe producten, kijkend naar wat de consument wenst.



WAT ALS …
ER EEN CHOCOLADEMOELLEUX 

ZOU BESTAAN WAARVAN 
JE KUNT SMULLEN 

ZONDER JE ER ACHTERAF 
SCHULDIG OVER TE VOELEN ?
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HOE KUNNEN WE ONZE
MOELLEUX GEZONDER MAKEN ?
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Minder suiker

Minder zout

Minder verzadigde vetten

Meer vezels

Veel eiwitten

 Studies tonen aan dat consumenten over 
het algemaan gezonder gaan eten dankzij
het nutriscore label.

 Ze kunnen beter inschatten hoe gezond
een product is en zijn meer geneigd om 
voor een gezonder alternatief te kiezen. 

 Het helpt consumenten om een bewuste
keuze te maken en om producten te
vergelijken. 

WAAROM IS DE NUTRISCORE
BELANGRIJK



GRAAG PRESENTEREN WIJ U …
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-30%
calorieën

-35%
vetten

-96%
suiker

7 X
meer vezels

HET RESULTAAT :
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Deze nieuwe nutriscore A moelleux heeft het allemaal, zonder in te boeten op smaak, consistentie en 
smelteigenschappen. 

Een smaakbom dus ? Zeker, maar vooral ook een bom in het schap!

 Past perfect bij de consument van vandaag :  licht, lekker en met Belgische kwaliteitschocolade. 

 Fool-proof: het kan niet mislukken

 Kortom : smullen zonder blozen

 Aantrekkelijke winstmarge 



EN WAAROM IS ONZE NUTRISCORE A MOELLEUX ZO SPECIAAL ?
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 Hij is de eerste op de markt

 Het is een op en top Belgisch kwaliteitsproduct met overheerlijke Belgische chocolade gemaakt

 Er worden enkel de beste, natuurlijke ingrediënten gebruikt, zonder kleur- of bewaarstoffen

 Gemaakt volgens een traditioneel recept

 Gezonder dan de moelleux die je zelf maakt
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 De cacao die we gebruiken is Rainforest Alliance gecertifieeerd en wordt in eerlijke omstandigheden
gewonnen en met een minimale impact op het leefmilieu. 

 De moelleux zijn verpakt per 2st in een recycleerbare flowpack die zorgt voor een optimale versheid.

 Het doosje bestaat uit FSC certifieeerd karton.

 Er wordt een houdbaarheid van min. 21 days gegarandeerd bij levering dus het is een ideaal dessert voor
in de koeling waar impulsaankopen belangrijk zijn en producten worden vergeleken.

 Eveneens beschikbaar in de  diepvries = min. 12 maanden houdbaarheid bij levering. 

EN WAAROM IS ONZE NUTRISCORE A MOELLEUX ZO SPECIAAL ?



BEDANKT !

Mee info?

info@galana.be

+32 (0)56 77 45 85 
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