
Het succes van uw product is onlosmakelijk verbonden met smaak. Goede smaak  
verleidt en verbindt, daar weten wij als smaakmakers alles van. Al bijna 150 jaar 
ontwikkelen en produceren wij aroma’s voor de voedingsindustrie met één grote 
uitdaging: uw product naar meer te laten smaken! 

‘Natuurlijk Verrassend’ als beursthema Intrafood:16

Inspelend op de behoefte voor natuurlijke declaratie en verrassende onverwachte smaak-

belevingen nodigen we u uit voor een proefsessie op onze stand. Kies uw favoriete topping  

– één of meerdere – bij uw softijs. Geniet en vraag ons gerust wat we voor uw product zouden 

kunnen doen. 

De gepresenteerde toppings zijn ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Colac, een 

specialist op het gebied van toppings, dessertsauzen en fruitbereidingen (www.colac.be).

Smaken die verleiden 

Ons portfolio biedt een keur aan aroma’s voor authentieke smaken en natuurlijke declaraties. 

Daarnaast werken onze aromaspecialisten voortdurend aan smaak- en spraakmakende aroma’s 

waarmee we u kunnen verrassen, bijvoorbeeld in onze maandelijkse online aromaTip of in 

een persoonlijke presentatie voor uw R&D- en marketingteams. Maar het liefst verleiden wij 

u tot een inspiratiesessie waarin we uw specifieke applicatie(s) als uitgangspunt nemen.

Wilt u meer weten? 

Kijk op onze website www.buteressence.com voor uitgebreide informatie of bel ons 

op +31 (0)75 631 44 11. 
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Buteressence	Bulletin	
	
The	market	success	of	your	food	product	is	undeniably	linked	to	taste.	The	right	
taste	excites	and	connects	people.	As	experienced	flavour	specialists,	we	know	
all	about	this.	For	over	150	years	now,	we	have	developed	and	manufactured	
flavours	for	the	food	industry	with	one	goal	in	mind:		
to	make	your	product	taste	like	more!	
	
‘Surprisingly	Natural’;	our	theme	for	the	Intrafood:16	
In	response	to	the	increasing	demand	for	both	natural	declaration	and	new,	exciting	flavour	
combinations,	we	invite	you	for	a	tasting	session	at	our	stand.		Choose	your	favourite	topping	
–	or	several!	–	with	a	yoghurt	flavoured	ice	cream.	Enjoy	and	please	ask	us	what	it	is	we	can	
support	you	with	for	your	product.		
	
The	toppings	we	are	presenting	today	have	been	developed	in	co-operation	with	Colac,	a	
specialist	in	the	area	of	toppings,	dessert	sauces	and	fruit	preparations	(www.colac.be).	
	
Taste	that	excites		
We	are	delighted	to	present	our	large	portfolio	of	authentic	and	natural	declaration	flavours.	
Our	specialists	are	constantly	working	to	develop	new	flavours	that	appeal	to	consumer’s	
taste	and	deliver	great	eating	experiences.		Please	look	at	our	“Flavour	of	the	Month	Idea”	or	
ask	for	a	product	presentation	for	your	R&D	and	marketing	teams.	Better	yet,	we	could	offer	
you	a	tailor	made	inspiration	session,	specifically	designed	around	your	food	products.			
	
Do	you	need	more	information?		
Please	see	our	website	www.buteressence.com	or	call	us	at	+31	(0)75	631	44	11.		

	



SURPRISINGLY NATURAL

ENJOY!

Autumn Delight
  maple + walnuti  

Blueberry Pie 
 blueberries + cookies

 Hot Summer 
 mango + gingeri  

 Pomelo Twist 
 grapefruit + rosemary

Carribean Cardamon 
 coconut + cardamon

Choose your favourite topping with  
yoghurt flavoured ice cream.

All natural, delicious flavour combinations!

Chai Coffee 
 chai herbs + coffee

 Happy Green
 pear + fennel

Negroni con Amore 
 gin + vermouth + orange


