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HOGER RENDEMENT EN KLEINER VERMOGEN

‘STOOM IS ONMISBAAR
IN HET PRODUCTIEPROCES’
Bij Koetsier Vleeswaren draait alles om authenticiteit, vakmanschap en duurzaamheid; ondanks
de modernste productiemiddelen. Of misschien wel juist dankzij die moderne productiemiddelen:
zoals de inzet van een Certuss Universal 500 TC stoomgenerator. “Je kunt niet meer zonder
stoom in het productieproces van vleesproducten,” benadrukt Bert Koetsier.
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