Beste
Hellas

Οι δραστηριότητες της εταιρείας
εκτείνονται και στον τομέα
της συμβουλευτικής
Επιπλέον, σχεδιάζει και εξοπλίζει πλήρως τα
εργαστήρια τροφίμων παρέχοντας customized λύσεις
στον πελάτη.
Παρέχει αναλώσιμα εργαστηριακών οργάνων.
Παρέχει after sales support - service για κάθε
μηχανολογικό ή εργαστηριακό εξοπλισμό.
Στη διάθεσή σας, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το reference
list των βιομηχανιών και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα
εργαστήρια των οποίων διαθέτουν εξοπλισμό μας.

Η Beste Hellas ιδρύθηκε το 1992 με δραστηριότητες
το εμπόριο Α’ & Βοηθητικών υλών και μηχανημάτων για
την παραγωγή τροφίμων, πιλοτικών μηχανημάτων για τα
Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και εξοπλισμό
εκπαιδευτικής και εργαστηριακής κλίμακας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Beste Hellas με εμπνευσμένο όραμα και ισχυρές
αξίες, στοχεύει στην κάλυψη κάθε ξεχωριστής ανάγκης
των πελατών της, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα και
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε ανταγωνιστικές τιμές,
με άμεση εξυπηρέτηση.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ανάπτυξης
νέων προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων και σε
εξοπλισμό εργαστηρίων.

Κύριο μέλημά της είναι η παροχή ποιοτικών προϊόντων,
η καινοτομία και η υποστήριξη της δημιουργικότητας,
παρέχοντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες της.

 υνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων λύσεων
Δ
αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας και
ηλεκτρονικής διαχείρισης των διαδικασιών που τηρεί
ένα Ίδρυμα ή μια εταιρεία, σε συνεργασία με εταιρείες
συμπληρωματικού πεδίου.
Συντήρηση και αναβάθμιση των μηχανημάτων,
διασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία τους.
Δυνατότητα ανάπτυξης νεωτεριστικών συσκευών,
ειδικά σχεδιασμένων και προσαρμοσμένων για
υποστήριξη και πειραματισμό σε καινοτόμα πεδία
έρευνας.
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"Ο πελάτης έρχεται πρώτος"

ΕΜΠΌΡΙΟ
Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
Η Beste Hellas έχοντας πολυετείς αποκλειστικές
αντιπροσωπείες, διοχετεύει στην Ελληνική αγορά πλήρη
γκάμα από Α’ & Βοηθητικές ύλες για τον τομέα των
τροφίμων.
Πιο συγκεκριμένα, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος,
προσφέρει ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων:
Π
 ρωτεΐνες γάλακτος για την παραγωγή
γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής.
Ενδεικτικά αναφέρονται 3 σειρές προϊόντων:
Promilk για την παρασκευή γιαουρτιού και τυριών
βελτιώνοντας την απόδοση της συνταγής, τη
γεύση και τη δομή του τελικού προϊόντος.
Procream για την παραγωγή παγωμένων
γλυκισμάτων και επιδορπίων γάλακτος.
Prochoc για την παραγωγή προϊόντων σοκολάτας.
Πρωτεΐνες γάλακτος για την παραγωγή προϊόντων
ειδικών προδιαγραφών, με ειδικές διαθρεπτικές
επισημάνσεις.

Καλλιέργειες για την παραγωγή γαλακτοκομικών
προϊόντων, καθώς και για την προστασία από ζυμομύκητες
και Gram + βακτηρίων.
 ρουτοπαρασκευάσματα, μαρμελάδες και
Φ
ημιεπεξεργασμένα φρούτα για το γιαούρτι, το παγωτό και
διάφορα αρτοσκευάσματα, ψηνόμενες και μη υδατόκρεμες
και λιπαρές κρέμες, σιρόπια ζαχαροπλαστικής κ.λπ.
 φυδατωμένα φρούτα και λαχανικά σε κύβους, φέτες και
Α
flakes διαφόρων μεγεθών και περιεκτικοτήτων υγρασίας για
πολλαπλές εφαρμογές.
 υσικά συντηρητικά όπως Νισίνη και Ναταμυκίνη για
Φ
την προστασία από ζύμες, μύκητες Gram + βακτήρια και
αναστολή της μετοξίνισης, παρέχοντας ασφαλή και αξιόπιστη
λύση για τον πελάτη.
Άγαρ-Άγαρ ταχείας διάλυσης μεγάλου εύρους υφής
και δύναμης, με πολύ καλή διαλυτοποίηση σε χαμηλές
θερμοκρασίες, σταθερότητα, ελαστικότητα και πυκνότητα
για προϊόντα γαλακτοκομικά, ζαχαροπλαστικής και
καραμελοποιίας.
 εριβεβλημένα ένζυμα, βιταμίνες, αρώματα, φυσικές
Π
χρωστικές και συντηρητικά για την αρτοποιία και τη
ζαχαροπλαστική. Πρόκειται για πρωτοποριακά προϊόντα με
στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, καθώς και του
κόστους της παραγωγής του πελάτη.
Κυτταρίνες για τον τομέα των αρτοσκευασμάτων, κόμμι
ξανθάννης για τον τομέα των σαλατών & μίγμα κόμμι γκουάρ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η Beste Hellas
ως αποκλειστικός
αντιπρόσωπος για
περισσότερα από
20 χρόνια διεθνώς
αναγνωρισμένου
ευρωπαϊκού
κατασκευαστικού
οίκου, εξοπλίζει
εργαστήρια
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και τα
Τμήματα Έρευνας
και Ανάπτυξης (R&D)
των σημαντικότερων
βιομηχανιών τροφίμων, ποτών,
αρωμάτων και καλλυντικών της Ελλάδας
και της Κύπρου.
Ε
 ξοπλίζει τα Τμήματα Παραγωγής
τροφίμων και ποτών με καινούρια
ή /και μεταχειρισμένα μηχανήματα,
σε συνεργασία με αξιόπιστους
οίκους - κατασκευαστές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.

