FoodPro Network, the network for Food professionals

Volg nu ook het nieuwe kanaal van FoodPro Network op LinkedIn of Twitter.
Registreer

Fipronil-onderzoek
kabinet nog dit jaar
gereed
DEN HAAG - Het kabinet
hoopt het onderzoek naar
de besmetting van eieren
met fipronil voor het
einde van dit jaar af te
ronden. Aldus minister
Edith Schippers
(Volksgezondheid) en
staatssecretaris Martijn
van Dam (Economische
Zaken) in een brief aan
de Tweede Kamer.. Lees
verder >>

Aldi gaat in de

Overname Uniekaas is
rond

Verenigde Staten
binnen een uur aan
huis bezorgen
LOS ANGELES - Aldi
gaat vanaf deze maand
met de hulp van de
Amerikaanse startup
Instacart online
bestellingen bezorgen in
de Verenigde Staten. De
bestellingen worden
binnen het uur aan huis
bezorgd.. Lees verder >>

KAATSHEUVEL - DOC
Dairy Partners mag zich
nu officieel de nieuwe
eigenaar noemen van
kaasbedrijf Uniekaas.
Naar eigen zeggen heeft
het bedrijf aan alle
voorwaarden van
toezichthouders voldaan
en is de overname rond..
Lees verder >>

Toevoeging derde hal maakt 28ste
vakbeurs Foodspecialiteiten groter
dan ooit
HOUTEN - De Vakbeurs
Foodspecialiteiten zal dit jaar flink meer
standruimte bieden, door de toevoeging
van Hal 3 aan de beursvloer. De
professionele en eigentijdse

Partnerinformatie FoodPro Network

delicatessenbeurs wordt gehouden op

2017 / 2018. Bereik efficiënt uw

dinsdag 26 en woensdag 27 september

doelgroep!

2017 in het Expo Center in Houten.. Lees
verder >>

BREDA - Wij hebben inmiddels een
bestand van meer dan 12.000 e-

Bekijk ook:

mailadressen in de voedingsindustrie. Dit

Barbell Butcher’s Beef Jerky nice to meat

zijn met name directie- en

you!

managementleden (garantie
minimaal 80%).

Supermarkt app Hiiper vergelijkt prijs
boodschappen

Stuur een e-mail naar info@foodpronetwork.nl voor meer informatie omtrent

Vacature: QA Specialist – NL/BE/DE

een strategisch partnership. De
partnerinformatie is ook beschikbaar via

8 september: RiskPlaza Grondstoffen
Boodschappen doen in Montenegro

deze link.

