
Met meer dan 50 jaar ervaring en 

echte passie voor aardappelen brengt 

Aviko inspiratie in ieder gerecht.

aardappelen

wereld van

aviko’s

Je kunt zoveel meer (met Aviko)

www.avikofoodservice.nl
www.aviko.be



europa’s 
nummer 1 
in aardappel
producten 
Sinds de start in 1962 groeide Aviko uit tot het grootste 
aardappelverwerkende bedrijf van Europeese origine met een 
wereldwijd net van verkoopkantoren. Wij verwerken jaarlijks 
meer dan 1,7 miljoen ton aardappelen tot producten voor 
Foodservice en maaltijden die dagelijks worden geserveerd 
aan ongeveer 8,5 miljoen mensen. Met ruim 1700 goed 
opgeleide werknemers zetten wij ons dagelijks in u het 
beste op het gebied van aardappelproducten te bieden.

Inspiratie maakt 
het verschil

Inspiratie is de bron van 
succes
Wij geloven dat inspiratie de voorwaarde is voor succes. 
Inspiratie biedt ontelbare kansen om klanten beter te 
bedienen. Ons uitgangspunt is onze passie voor aardappelen, 
klant behoeften en toepasbaarheid in de professionele 
keuken. 
Vanuit een intensief contact met zowel aardappeltelers 
als klanten en met een sterke focus op kwaliteit leidt 
onze flexibele aanpak tot een uitgebreid assortiment 
innovatieve producten met toegevoegde waarde. 



Gevoel voor regionale verschillen
Ons doel is u kennis te laten maken met onze brede range 
aardappelproducten. Europa is geen uniforme markt met 
dezelfde consumenten voorkeuren. 
Gevestigd in het hart van Europa begrijpen wij dat wij producten 
op maat moeten bieden en daarmee moeten inspelen op de 
regionale smaakvoorkeuren. 

Om dit te kunnen doen zoeken we naar een nauwe samenwerking 
met onze klanten zodat we echt kunnen inspelen op de regionale 
eetgewoonten, trends en marktontwikkelingen. Zodat we 
het succes kunnen delen. In de afgelopen jaren heeft Aviko 
op deze manier veel product concepten ontwikkeld die onze 
klanten onderscheidend vermogen bieden. 



Aviko wordt ondersteund door de financiële kracht van 
moederbedrijf Royal Cosun met een omzet van 2,2 miljard per 
jaar. Dat maakt investeren in aanhoudende groei mogelijk. 
Maar er is meer over Aviko te vertellen dan bedrijfscijfers. 
Zo werken wij intensief samen met ruim 2000 geselecteerde 
aardappeltelers in heel Europa. 
Hierdoor is Aviko verzekerd van een topkwaliteit aardappelen 
en flexibiliteit in teeltontwikkelingen. We beheersen de 
totale productieketen, van akker tot eindproduct.

Vertrouwen en
verantwoordelijk-
heid nemen



Wij zijn ons bewust van onze verant
woordelijkheid tegenover onze klanten, 
leveranciers en medewerkers, maar ook 
onze planeet. Wij werken met lokale 
leveranciers en hebben een programma 
om het energie en waterverbruik zoveel 
mogelijk te beperken, evenals afval en de 
CO2uitstoot. Wij stimuleren actief lokale 
en nationale sportactiviteiten. Wij hanteren 
tevens een proactief gezondheidsprogramma 
voor al onze medewerkers als onderdeel van 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid
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1.  De grootste Europeese aardappelverwerker
2.  Levert kwaliteit door een sterk en betrouwbaar 

logistiek netwerk
3.  Meer dan 50 jaar ervaring en expertise in 

Foodservice 
4.  Brengt innovatie en inspiratie en maakt het 

verschil
5.  Dicht bij onze klanten, dicht bij de markt
6.  Vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen 

Wilt u meer informatie of van gedachten wisselen over 
hoe wij samen succesvol kunnen zijn? Neem contact 
op met ons team:

Aviko B.V. 
Postbus 8
7720 AA Steenderen, Holland
T. +31 (0) 575 458 200
F. +31 (0) 575 458 380
beneluxdesk@aviko.nl

Kies voor 
Aviko!
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