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MAAK KENNIS
MET VAN TOL
CONVENIENCE FOOD
Voor u ligt het Van Tol Food Book. Wij werken al ruim vijftien jaar aan de ontwikkeling, productie en levering van kwalitatief
hoogwaardige convenience producten. Door middel van dit Food Book nodigen we u uit om kennis te maken met ons assortiment,
met onze samenwerkingsfilosofie en met onze rol als innovator in de convenience food branche. We geven u graag een kijkje in onze
keuken en laten u proeven van de passie waarmee wij dagelijks werken. Hopelijk raakt u net zo geïnspireerd als wij!

Kees van Tol
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“Van Tol is de schakel tussen productielocatie,
groothandel en verwerkende industrie.
Wij zijn met andere woorden specialist in
samenwerken. Met onze partners bouwen we
relaties en ontwikkelen we nieuwe producten en
convenience concepten. Samen sta je immers
sterker, zeker wanneer de communicatielijnen kort
en persoonlijk zijn. Van Tol doet dan ook zaken
met mensen, niet alleen met organisaties. Deze
persoonlijke benadering past binnen onze filosofie
van co-creatie en zorgt ervoor dat we één van de
meest flexibele spelers op de markt zijn.”

for your convenience
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food professionals
Vanaf onze start in 1998 leveren wij producten aan internationale food professionals. Denk hierbij aan fastfoodketens,
horecagroothandels, contract-, luchtvaart -en eventcateraars, hotelketens en industriële producenten van belegd
brood, kant -en klare maaltijden, gesneden groenten, salades en soepen. Sinds enkele jaren worden onze producten
ook geleverd aan retailers. Wij danken onze sterke internationale positie aan het feit dat we controle hebben over
alle facetten van de supply chain. We hebben intensief contact met onze grondstof leveranciers, productie-units en
logistieke dienstverleners en zijn daarmee de spil in een groot professioneel netwerk. Vanuit de kantoren in Hamburg,
Lille en ’s-Hertogenbosch bestrijken we een Europees sourcing gebied. De verschillende kantoren zijn een bron van
inspiratie bij de vertaling van producten en concepten naar andere markten.
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ontwikkeling &
innovatie
Van Tol is voortdurend bezig met het verbeteren van bestaande en het bedenken van nieuwe, unieke producten.
Deze ontwikkelen we proactief, door bijvoorbeeld in te spelen op de nieuwste trends in de markt, maar ook reactief,
waarbij we op basis van uw wensen een tailormade product of concept ontwikkelen, realiseren en introduceren. Met
een sleutelrol voor ontzorgen en de synergie tussen uw en ons assortiment. De kwaliteit van het eindproduct staat hierbij
centraal, maar het is voor ons een absolute must dat ook het gehele proces ‘klopt’. Gegarandeerde kwaliteit gedurende
het totale traject. Van Tol onderscheidt zich bovendien door dit traject razendsnel en zeer flexibel te kunnen doorlopen
dankzij de goede communicatielijnen met onze partners. Met een verbluffend korte ‘time to market’ als resultaat.
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conceptueel
Het ontwikkelen van nieuwe producten is een van onze belangrijkste prioriteiten. De komende jaren zullen we onze
aandacht echter steeds meer gaan richten op de ontwikkeling van foodconcepten. Een verschuiving waarbij we
niet alleen denken aan het individuele product maar ook aan het product als onderdeel van het concept.
Op het gebied van presentatie, vorm en toepassing, maar zeker ook op het gebied van kwaliteit.
Deze concepten zorgen ervoor dat we ieder product een unieke meerwaarde kunnen meegeven.
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assortiment
De convenience producten van Van Tol
tillen ieder eetmoment naar een hoger
niveau. Door alleen gebruik te maken van
eerlijke grondstoffen, ingrediënten
en authentieke recepturen garanderen
we een ‘eerlijk en heerlijk’ product.
Natuurlijk willen we u in ons Food Book ook uitgebreid kennis laten maken met ons convenience food assortiment. In de
loop der jaren hebben we ons assortiment kant en klare ei-, brood- en vleesproducten geoptimaliseerd, waarmee we
een totaalleverancier op het gebied van deze convenience producten zijn geworden.
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vloeibaar ei
Bent u op zoek naar een veilig, vloeibaar eiproduct van dagverse scharreleieren dat uitblinkt in gebruiksgemak en
inzetbaarheid in verschillende recepten? Van Tol levert het perfecte gepasteuriseerde, salmonella vrije en lang houdbare
vloeibare eiproduct voor de professionele gebruiker. Handig uit te schenken en te bewaren dankzij de hersluitbare
verpakking en met een goede opklopbaarheid, stand en structuur van het eiwit.
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Met onze convenience eiproducten wordt koken gegarandeerd
een eitje. Wij leveren deze eiproducten in vloeibare, gedroogde,
gegaarde of gekookte vorm. Hierbij kunt u denken aan vloeibaar ei
maar ook aan gekookte gepelde eieren, diverse omeletbereidingen
en spiegeleieren. Alle producten kunnen met het grootste gemak
worden verwerkt en zijn direct klaar voor gebruik.
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Ons pizza- en broodassortiment bestaat voornamelijk uit producten met
een Italiaans tintje zoals pizzabodems, pizzasnacks en diverse Italiaanse
broodsoorten. Het échte Italiaanse gevoel vertaald naar de beste convenience
producten. Door uitsluitend kwalitatief hoogwaardige grondstoffen te gebruiken
en vast te houden aan originele recepturen leveren we authentieke pizza- en
broodproducten. Binnen deze traditionele kaders blijven we overigens innoveren
op het gebied van gemak, smaak en toepassing. Het gaat ons hierbij niet
zozeer om volume, maar vooral om het leveren van de allerbeste kwaliteit.
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houtgestookte steenoven
De pizzabodems zijn speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen dat men zich even in Italië waant. We gebruiken originele grondstoffen,
de beste ingrediënten en volgen een authentiek Italiaans recept. Omdat wij onze pizzabodems bakken in een houtgestookte
steenoven vormen ze een perfecte, smaakvolle basis en staat er in een handomdraai een rustieke, ambachtelijke Italiaanse pizza op
tafel. De pizzabodems zijn leverbaar in diverse vormen en formaten, met verschillende sauzen en zijn altijd overheerlijk van smaak.
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slow cooked meat
Dankzij onze constante zoektocht naar nieuwe, innovatieve convenience food producten hebben we een opvallende
nieuwkomer toe kunnen voegen aan ons vleesassortiment: het zogenaamde ‘slow cooked meat’ dat is overgewaaid uit
de Verenigde Staten. Door varkens-, kippen-, of rundvlees op lage temperatuur en gedurende meerdere uren te garen,
ontstaat er een heerlijk mals eindproduct. Een stukje vlees dat zich met de hand uit elkaar laat trekken of plukken.
Dit vlees heet dan ook niet voor niets pulled pork, pulled chicken en pulled beef. Makkelijk en mals tot de laatste hap.
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Ook op het gebied van vleesproducten kan Van Tol Convenience Food
flexibel meedenken wanneer het gaat om smaak, variatie en innovatie.
Het uitgangspunt van ons vleesassortiment is altijd het eerlijke, kwalitatief
hoogwaardige product. Naast een breed basisassortiment bestaande uit
diverse kip-, rund- en varkensproducten ligt onze kracht in het ontwikkelen
van tailormade producten. Hierbij zijn verschillende productietechnieken
voorhanden waaronder grillen, garen, koken, braden, frituren en coaten.
Met als resultaat een overheerlijk eindproduct.
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een greep uit onze producten
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Vloeibaar Ei

Pizza Bodem

Kipsteak

Gekookt en Gepeld Ei

Getopte Pizza

Kipspies

Ei Mimosa

Pizza Deegbol

Boneless Wings

Gevuld Ei

Tostarello

Kalkoen Medaillon

Omelet

Calzone

BBQ Steak

Roerei

Rotolino

Angus Burger

Spiegelei

Panini

Pulled Pork

Gepocheerd Ei

Mezzaluna

Babi Pangang Reepjes

Eirol

Wentelteefje

Streaky Bacon
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Van Tol Convenience Food BV
Uilenwaard 23-27
5236 WB ‘s-Hertogenbosch
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+31 (0)73 - 645 06 73
+31 (0)73 - 645 04 30
info@vantol.nl
www.vantol.nl

