Lutosa, paixão por batatas
A Lutosa, marca belga de batatas processadas, é expositora da mostra de
produtos e serviços da ABAD 2017 SÃO PAULO.
Um mergulho na história conta-nos que 4 gerações de uma família belga, a família
Van den Broeke, constituem a base da empresa Lutosa. Desde 1935, quando os
avós estavam no comércio da batata, as gerações seguintes foram pouco a pouco
desenvolvendo esta insígnia da transformação alimentar belga. Hoje, destas raízes
empresariais subsiste um sentido de compromisso e um espírito de equipe
surpreendentes. Esta estrutura, com um espírito que permanece familiar, apesar
de ser agora membro do grupo familiar canadense McCain, se beneficia de sua
competitividade e de agilidade na tomada de decisão.
A partir das suas duas plantas de produção, situadas na Bélgica, a nossa marca
parte para todo o mundo. Parcerias, conhecimento e competências a nível
internacional são a base do nosso sucesso. Estamos presente em 125 países e
ativos em 3 segmentos principais: a restauração (comercial e coletiva), a grande e
média distribuição e a indústria alimentar (refeições preparadas,
panificação, gnocchis, etc.).
Para além das batatas fritas pré-fritas congeladas e das batatas pré-fritas resfriadas,
a Lutosa produz flocos de batata, assim como uma linha variada de especialidades
de batatas congeladas. Além disto, propõe também uma linha biológica composta
por batatas fritas e especialidades congeladas, assim como flocos.
A maioria dos produtos Lutosa é fabricada com batatas da variedade
Bintje reconhecida pelo seu excelente gosto, a sua bela cor e a sua qualidade
culinária excepcional. Para as batatas fritas, são utilizadas variedades diferentes
para responder exatamente às necessidades específicas de seus clientes (Fontane,
Asterix, Agria, etc.).
Os produtos Lutosa são vendidos em mais de 125 países nos cinco continentes.
Soluções Lutosa para Food Service: batatas congeladas; frescas/refrigeradas;
desidratadas/flocos; orgânicas
Soluções Lutosa para o Varejo: Produtos vendidos ao consumidor final.
Conheça os produtos oferecidos no mercado brasileiro acessando o
catálogo virtual:
http://www.calameo.com/read/004316088814d0e0cedab

