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VOORSTELLING

PinguinLutosa is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van diepgevroren: groenten, fruit, aardappelproducten (frieten en specialiteiten) en culinaire gebruiksklare bereidingen. De Groep produceert en verkoopt ook versgekoelde
voorgebakken frieten en aardappelvlokken.

MISSIE

PinguinLutosa streeft ernaar het hele jaar door haar klanten en eindconsumenten, ongeacht waar

ze gevestigd zijn, een ruime keuze van producten op basis van groenten, fruit en aardappelen van superieure kwaliteit aan te bieden, die de bereiding van hun maaltijden vergemakkelijken en versnellen
en succes garanderen. “ Het is onze kennis op het gebied van landbouw, de inzet van onze medewerkers en onze expertise in de verwerking die het verschil maken, seizoen na seizoen. “
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ORGANISATIE

PinguinLutosa is met 15 productievestigingen ingeplant in de meest vruchtbare regio’s van Europa (België, Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, Polen en Hongarije). Met 19 filialen en verkoopkantoren verdeeld over 5 continenten, bedienen we alle segmenten van
het cliënteel: de voedingsindustrie, de horeca, de grote -en middelgrote distributie en ook fastfoodketens.

PRODUCTIE-EENHEDEN
België
PinguinLutosa NV, Westrozebeke
Pinguin Langemark NV, Langemark
PinguinLutosa Foods SA,
Leuze-en-Hainaut
Vanelo NV, Sint-Eloois-Vijve
Verenigd Koninkrijk
PinguinLutosa Foods UK Ltd., King’s Lynn
PinguinLutosa Foods UK Ltd., Bourne
PinguinLutosa Foods UK Ltd., Boston
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Frankrijk
Pinguin Aquitaine SAS, Ychoux
CGS SAS, Moréac
Pinguin Comines, Comines

2455 medewerkers
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Polen
PinguinLutosa Foods Polska Sp z.o.o.
Dąbrowa, Lipno, Ełk, Adamów
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Hongarije
PinguinLutosa Foods Hungary, Baja
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Head offices
Vegetable Division:

PinguinLutosa nv
Romenstraat 3 l 8840 Westrozebeke l BELGIUM
T +32 (0)51 788 200 l info@pinguinfoods.com

Potato division:

PinguinLutosa Foods
Z.I. du Vieux Pont 5 l 7900 Leuze-en-Hainaut l BELGIUM
T +32 (0)69 668 211 l headoffice@lutosa.com
sa

www.pinguinlutosa.com
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STRATEGIE

De groepsstrategie is gebaseerd op 3 pijlers en draait rond 5 belangrijke assen.

Pijlers

. Excellent operationeel systeem: constante verbetering van onze productie-uitrusting en logistiek.
. Kwaliteitsgarantie: goede and constante kwaliteit gegarandeerd door talrijke programma’s (HACCP, BRC, IFS, ISO9001:2008,
ACS, GMP, Topomanagement, Qualité Appliquée) l we beschikken over een eigen labo, erkend volgens de Belac
ISO/IEC 17025:2005 norm.
. Duurzame ontwikkeling: wij beschikken over een eigen waterzuiveringsstation op elke site l onze Groep
is de 1e Belgische producent van groene energie op basis van biogas (cogeneratie).

Assen

. Tevredenheid van onze klanten-personeel-leveranciers: « Op elk moment, aan elke klant, op het juiste tijdstip, de juiste kwaliteit van het juiste product aan de juiste prijs leveren » is het objectief dat wij elke dag nastreven. Dit kan enkel bekomen worden
door dergelijke toewijding van ons personeel en onze leveranciers. We hechten ook het grootste belang aan de veiligheid en het
welzijn op de werkvloer.
. Innovatie: onze R&D diensten richten zich op de verbetering van onze productiemethoden en de ontwikkeling van nieuwe producten om zo beter te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten en het valoriseren van onze bijproducten.
. Internationaliseren: om nog dichter bij onze klanten te staan, hebben we 19 kantoren doorheen de wereld.
. Winstgevende groei: de firma’s Pinguin en Lutosa kenden de laatste jaren een exponentiële groei; samen verwacht de Groep
voldoende inkomsten te genereren om deze groei te ondersteunen en zo haar positie te behouden in de wereld top 5 van de
sector.
. De naamsbekendheid van onze Groep en onze merken.

PRODUCTEN
Groenten

. Groenten en groentemixen: verschillende maten en snitten (kubus, schijfjes, reepjes...)
. Aromatische kruiden (peterselie, bieslook, look, sjalot, basilicum…)
Fruit

. Een breed gamma fruit en fruitmengelingen: aardbeien, frambozen, braambessen,
krieken, bosvruchten, exotische fruitsalade.

. Fruit voor industriële toepassingen: confituurproductie, zuivelindustrie, industriële bakkerijen,
farmaceutische industrie.

Convenience

. Al dente groenten, voorgefrituurd of gegrild - gekruid of met saus
. Groentemix in stoomzakje
. Soepen, sauzen en groenten en mini-porties (pellos) zoals spinazie met room
. Pasta en rijst IQF, met of zonder groentemixen of sauzen in miniporties
. Koude salades
. Taarten en quiches
. Talrijke recepten van bereide maaltijden in schaaltjes
Potatoes

. Voorgebakken diepvries frieten: verschillende snitten en lengtes - met of zonder schil met mogelijkheid van paneren

. Voorgebakken diepvries aardappelspecialiteiten: gesneden (met of zonder schil) – gesneden

omhuld met kruiden – geraspt (röstis) – op basis van puree (kroketten, pom’Pin, kindergamma…)

. Aardappelpuree (natuur of met aroma)
. Gratins
. Versgekoelde voorgebakken frieten (vervaldatum 26 dagen)
. Vedroogde aardappelvlokken voor instant puree, gnocchi, snacks, koekjes…
Bio

PinguinLutosa biedt ook een gamma aan van een 14-tal bio groenten, frieten en aardappelspecialiteiten alsook gedroogde aardappelvlokken.

PINGUINLUTOSA DOORHEEN DE WERELD
PinguinLutosa UK l vegs: info@pinguinfoods.co.uk - potatoes: uksales@lutosa.com
potatoes: france@lutosa.com

PinguinLutosa Iberica l iberica@lutosa.com

PinguinLutosa Central Europe l sales@pinguinlutosa.at
potatoes: polska@lutosa.com

China

PinguinLutosa Hungary l hungary@pinguinfoods.com

l

sac@daucy.com.br - potatoes: PinguinLutosa America Latina l sac@lutosa.com.br
contact@lutosa.com.cn

PinguinLutosa

Japan

l

japan@lutosa.com

PinguinLutosa France l vegs: cgs@pinguinfoods.com PinguinLutosa Deutschland l deutschland@lutosa.com

PinguinLutosa Polska l vegs: polska@pinguinfoods.com

PinguinLutosa Greece vegs: greece@pinguinfoods.com - potatoes: greece@lutosa.com

vegs: d’aucy do Brasil l
PinguinLutosa

PinguinLutosa Ireland l noel.chawke@lutosa.com
PinguinLutosa Italia l italia@lutosa.com

-

PinguinLutosa Cyprus l cyprus@lutosa.com
PinguinLutosa Australasia l australasia@lutosa.com
PinguinLutosa

Indonesia

l

indonesia@lutosa.com

