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Geachte lezer,
De blaren van de bomen
beginnen te vallen. Het is herfst.
Iedereen denkt aan de winter, en
bij Prefamac denken we aan veel
lekkers en nog meer moois. Veel
lekkers en moois via onze
machines, door topchocolatiers
in het romantische Parijs, met de
smeuïgste negerzoenen, of op
een chocoladetapijt zoals dat van
Aladin. En met de Belgen die
vorige week eerste werden op de
FIFA ranking, een publieke merci
!
Veel leesplezier, en geef je ogen
zeker de kost.
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder
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Flexibileit troef !
De consument wil iets nieuws ! Alsmaar mooier en alsmaar sneller ...
en zeker niet tegen een hogere prijs. Bij Prefamac hebben we hierop
het antwoord. Enroberen, decoreren, kantelen, verschillende kleurtjes,
... het kan allemaal. Met productielijnen van 400 mm tot 1.600 mm
bandbreedte. Snelheden ‘zo’ hoog, dat de producten nog net met het
blote oog kunnen gevolgd worden. Op de getoonde foto kan U een
enrobeermachine 1200 mm zien, enkele traploos instelbare kanteltransport-banden, een decoreermachine, en tot slot diverse smeltketels
om heeeel flexibel van het ene naar het andere kleurtje te kunnen
overgaan.
Bij meer foto's, tonen we enkele details van de machines, die het
geheel duidelijker maken. Meer vragen of interesse ? Stuur ons gerust
een email op info@prefamac.com met Uw specifieke vragen voor een
uniek product.
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World Chocolate Masters Parijs 2015
Van 28 tot en met 30 oktober 2015 zijn de World Chocolate Masters
van Barry-Callebaut in Parijs gepland. Zoals iedere keer is ook dit jaar
Prefamac “golden sponsor” van het gebeuren en stellen wij onze
Prefamac machines ter beschikking. Twintig chocolade-grootmeesters
zullen het tegen mekaar opnemen. Iedere chocolatier is reeds winnaar
in zijn eigen land geworden, tijdens de nationale preselecties vorig jaar.
Talent, vakmanschap, creativiteit, flexibiliteit, en zelfs
stressbestendigheid ... ze moeten over al deze eigenschappen
beschikken. De winnaar krijgt buiten een mooie geldprijs en andere
geschenken, ook een Prefamac Compact mouleermachine
aangeboden. Wie van België, Brazilië, Canada, China, Denemarken,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Nederland,
Polen, Rusland, Spanje, Zwitserland, Taiwan, Turkije, het Verenigd
Koninkrijk of de Verenigde Staten gaat winnen ? Voor ons zijn het nu al
allemaal kunstenaars van topformaat !
Bij meer foto's, geven we een sfeerbeeld van de vorige edities, en ook
de machines die er zullen gebruikt worden.

Lekkere negerzoenen
“Hmmmmmmmmm wat zijn ze lekker ! Grote, kleine. Gewoon met
witte, melk- of donkere chocolade. Of nog extra, met lijntjes erop,
zigzags of nootjes. Suuuuuper heerlijk. Maar na de zwarte pieten ....

komen ook de negerzoenen of negertetjes overal in opspraak. Hoe ze
noemen heeft eigenlijk geen belang voor de fans. Als ze maar niet
verdwijnen in de huiskamer.
Bij meer foto's, tonen we onze industriële enrobeermachines (vanaf
400 mm tot 1600 mm bandbreedte), maar ook de enrobeerbandjes (18
of 28 cm) die op de mouleermachines of tempereermachines worden
geïnstalleerd. Met koeltunnel heeeel handig om ‘veel’ negerzoenen te
produceren natuurlijk. Deze laatste kunnen in een LIGHT versie of een
POWER versie geleverd worden. En ook de eerder getoonde
decoratiemachines maken het geheel ‘af’.

Chocoladetapijt
“Ja, dit is heel zeker een chocolatoholic! Afgelopen week was hij te
gast op het wereldrecord “grootste chocolade-tapijt”. Het Belgische
bedrijf “Holle Bolle Chocolaterie” produceerde samen met de inwoners
van Tongeren, een tapijt van zo maar even 15 bij 7 meter. Onze
machines werden ingezet om de klus te klaren. Na afloop werd het
tapijt vakkundig in stukken gebroken en verkocht voor het goede doel.
Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden, en hun begeleiders waren
zeer tevreden met dit prachtige ‘en vooral lekkere’ initiatief. Dank je
Wendy, mooi idee vlak voor de eindejaarsperiode !
Bij meer foto's, slechts enkele exemplaren .... want iedereen dacht
alleen aan het snoepen nadien.

België wereldkampioen ?
“Uniek in de geschiedenis van ons kleine België met amper 11 miljoen
inwoners : België is eerste op de FIFA ranking geworden. Apetrots zijn
we met zijn allen. Op naar Frankrijk volgend jaar ! Dank U wel Mertens,
De Bruyne en Hazard voor de schitterende doelpunten. Dank U wel
Rode Duivels ! En het feestje nadien was heeeel leuk.
Bij meer foto's, kan U van de party mee proeven.

