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BAKKEN
ALS EEN KONING

WELKOM
IN DE WERELD

VAN VLOEIBARE
BAKKERIJ

INGREDIËNTEN

Kies voor een
vloeiend bakproces

efficiënter
hygiënischer

rendabeler



Jerrycan Container Tankinstallatie

Welkom in de wereld van vloeibare bakkerij-ingrediënten die het werken in de 
bakkerij efficiënter, hygiënischer en rendabeler maken. Eenvoud als innovatie 
voor het werken met gist en broodverbetermiddel. Als kennisleverancier levert 
AB Mauri vloeibare oplossingen die zichtbaar het verschil maken, in het brood 
en in de portemonnee. Een manier van werken en denken voor alle bakkers
van morgen.

VLOEIBARE OPLOSSINGEN
De volgende stap in de wereld van
vloeibare gist en broodverbeter-
middelen is een grote stap. Een
grote stap in gemak voor de bakker.
Zonder concessie te doen aan de
kwaliteit van het eindproduct en
met als winstpunt een efficiënter,
betrouwbaarder en hygiënischer
proces. 

Bakkers van morgen -van klein tot groot- kiezen voor een vloeiend bakproces,
zodat hij zijn klanten kan blijven verrassen met een aansprekend en innovatief 
broodassortiment.

VOOR ELKE BAKKER EEN PASSENDE VLOEIBARE OPLOSSING
 
                    

BAKKEN ALS EEN KONING

Hygiënisch, vloeibaar
toevoegen, dus geen stof.

Rendabel, lage dosering, 
dus minder gebruik.

Efficiënt, handig te doseren 
in een handomdraai.



GOED KAN BETER
Vloeibare – en gestabiliseerde gist 
Gist is naast meel en bloem een belangrijke basisgrondstof om alledaags brood te
bakken. Dat vraagt om betrouwbare stabiele kwaliteit. Konings Liquid Solutions
maakt het werken met gist efficiënter, hygiënischer en rendabel. Kwaliteit 
die gebaseerd is op de jarenlange ervaring van Koningsgist.

MALS KAN MALSER
Vloeibare verbeteraars 
Onze konings Liquid broodverbeteraars zijn ideaal om je basiskwaliteit op orde
te houden en dan ook nog eens efficiënt en hygiënisch. Een extra stap met
malsheid en houdbaarheid zet je met Konings Extra vermalser.

VOOR IEDER WAT WILS
Van jerrycan tot installatie
Voor elk type bakkerij is er een systeem dat past bij het bakproces. Voor beperkt 
gebruik is het werken met een jerrycan aan te bevelen. Voor groot gebruik van
gist kan er worden gekozen uit de bekende containers of een geautomatiseerd 
tanksysteem. We vertellen u er graag meer over.

VOORDELEN VAN WERKEN MET VLOEIBARE OPLOSSINGEN 
• Clean label • Uitstekende deegtolerantie
• Op waterbasis • Prettige verwerkbaarheid
• Flexibele bakwaarde en • Kosten besparing
 malsheid 

 
 

VLOEIBARE OPLOSSINGEN

Poeder Innovatie Vloeibaar



Bestellen Aansluiten Verwerken

ASSORTIMENT VLOEIBARE BVM 
Speciaal voor de ambachtelijke bakker zijn nu ook Konings Liquid jerrycans
beschikbaar.

Vlot aan de slag of gewoon een keer Konings Liquid uitproberen in de bakkerij.
Met de handige jerrycans met Konings liquid doseer je in een handomdraai de
basis verbeteraar of de extra vermalser. Beiden kunnen ook prima worden
gecombineerd voor een optimaal broodresultaat. 
   

VLOEIBAAR VOOR IEDEREEN

Konings liquid
Basis verbeteraar
Voor structuur, volume
en korsteigenschappen. 
10 kg Jerrycan

Konings Liquid
Extra vermalser
Voor extra malsheid
en houdbaarheid.
10 kg Jerrycan
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KONINGS LIQUID KRATTEN EN CONTAINERS
Een beproefde methode om als (middel-) grote bakkerij te focussen op hygiëne
en efficiëntie. 

 

KONINGS LIQUID TANKINSTALLATIE
Voor grootverbruikers is het werken met een slimme installatie voor vloeibare
gist aan te bevelen. Binnen één dag worden in de bakkerij de gisttanks geplaatst. 

 
VERZEKERD VAN GIST
Voorraadbeheer behoort tot het verleden, want de installatie geeft automatisch
door wanneer de voorraad moet worden aangevuld. Omdat Konings liquid
cream direct vanuit de fabriek, middels geconditioneerd transport naar de
bakkerij wordt vervoerd kan de gist langer worden gebruikt. En van de vloeibare
gist hoeft ook nog eens minder te worden gedoseerd. Een win-win oplossing!

VAN KLEIN TOT GROOT

1
Installatie van

tanks in bakkerij

3
Voorraadbeheer

door AB Mauri

2
Geconditioneerd

transport

Konings liquid



Konings Liquid Solutions is de ideale partner voor de bakker van morgen. Hygiënisch, 
efficiënt en betrouwbare kwaliteit voor meer rendement in de bakkerij. Het vloeibare 
Koningsassortiment bestaat uit de volgende producten.
 
VLOEIBARE GIST
• Konings Liquid Cream. 300 kg / 475 kg / 1000 kg
 • Premium vloeibare stabiliseerde gist.
 • Biedt constante kwaliteit voor alle
  broodprocessen en recepturen.
 

VLOEIBARE VERBETERAARS
• Konings Liquid Enhancer. 225 kg / 900 kg
 • Konings Liquid Enhancer is een flexibele vloeibare
  oplossing voor en mals en zacht resultaat.
 • Te combineren met Konings luxe voor extra versheid.
 
• Konings Liquid Luxe. 225 kg / 900 kg
 • De flexibele oplossing voor malse en zachte
  broodproducten.
 • De all-in verbeteraar voor een mooie structuur,
  het gewenst volume en fijne korsteigenschappen.
 • De Koning liquid luxe is speciaal voor degen die
  rijk zijn aan vet aan suiker.
 • Vrij van allergenen en vegan.   

KONINGS LIQUIDS



Er is nog zoveel te leren, te vertellen en te ontdekken in de wereld van brood. 
Zoeken naar bakkerijoplossingen op maat, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden
en altijd op zoek naar nieuwe en betere ingrediënten. 

De bakker is onze partner, de wereld een bron van inspiratie. Gedreven door 
passie voor het vak en de grondige kennis van gist en bakkerijgrondstoffen,
kunt u het beste van uzelf tonen door het bakken van de beste producten. 

ONZE PIJLERS
• Verse vloeibare gist, direct vanuit onze fabriek
• Ontwikkeling en regie in eigen handen
• Wereldwijde expertise en lokale kennis
• Eigen enzymproductie
• Specialist in de werking van enzymen

ENTHOUSIAST GEWORDEN 
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over Konings Liquid 
toepassingen, technische ondersteuning of met betrekking tot het plaatsen van 
Konings Liquid tanks in uw bakkerij. Telefoonnummer 078-652 56 00.
Hotline technische ondersteuning: 06-868 508 97.
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WE KNOW BAKING



Mijlweg 77, Postbus 193
3300 AD Dordrecht

078 652 56 00
info.nl@abmauri.com
salesnl@abmauri.com


