
Vitana Food Ingredients

Vítejte  na  stránkách  výrobně-
prodejního zastoupení společnosti Vitana, 
konkrétně divize Vitana Food Ingredients 
pro Střední a Východní Evropu. 

Naším  posláním  je  koordinovat 
výrobnía  obchodní  činnosti  s  produkty 
mateřského  koncernu  a  poskytnout 
každému poptávajícímu co nejlepší zboží 
i služby. 

Divize  Vitana  Food  Ingredients  (VFI) 
vyrábí ingredienty (převážně v práškové formě) 
pro  aplikace  v  potravinářství,  zvláště  pro 
aplikace  ve  výrobě  instantních  polévek 
a omáček,  masném průmyslu,  průmyslu chipsů 
a  snacků,  mlékárenství  a  konzervárenství. 
VFI  vyrábí  svoje  produkty  v  ČR  na  dvou 
výrobních místech.

Naše portfolio zahrnuje následující 
skupiny výrobků:
• hydrolyzované rostlinné proteiny (HVP)  
–  v tekuté, pastové i práškové formě
• procesní aromata (různé masové příchutě)    
– prášková forma
•   hovězí extrakty     – prášková forma
•   bujóny, konsomé, vývary   – převážně 
práškové
•   unikátní ingredience vyráběné „na   
míru“ zákazníkovi a produkty včetně kořenících 
směsí, marinád a podobně

Aktuálně nabízené produkty včetně jejich  

doporučených užití jsou k dispozici ke stažení     

ve formátech .pdf a .xls. na www.bujon.cz

Všechny naše výrobní jednotky:
•  jsou specializovány  pro  výrobu  prášků, pasta 
tekutých  potravinářských  produktů  pro 
konečného  maloodběratele  stejně  jako  pro 
industriálního zákazníka
• fungují jako moderní produkční jednotky, které 
mají  pod  jednou  střechou  spojeny  prvky 
výrobní / zpracovatelské,  míchání,  balení  a us-
kladnění
•  mají  implementovány  moderní  postupy 
a  zařízení  na  měření  jakosti  i  systémy  ISO 
a  HACCP  a  také  implementován  program 
dosledovatelnosti  (traceability)  a  stahování 
zboží
• výroba se řídí potravinářskou legislativou EU

Je pro nás samozřejmostí, že Vám 
nabízíme kromě samotného zboží i jeho 
kompletaci a dopravu na Vámi určené 
místo. 

Divize  Vitana  Food  Ingredients 
prodává  svoje  výrobky  po  celém  světě. 
Našimi  zákazníky  jsou  jak  nadnárodní 
společnosti  globálního  významu, 
tak lokální výrobci. 

Těšíme se na Váš zájem.
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