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Strik bv | TasteStrik© is een familiebedrijf met een bijzondere passie voor smaak! Actief op de Europese markt van 
voedingsingrediënten. Toonaangevend ontwikkelaar, producent en toeleverancier van hoogkwalitatieve aroma’s en ingrediënten 
voor de bakkerij- chocolade-, zoetwaren-, ontbijtgranen-, convenience-, ijs- en dessertindustrie. Een sparring partner van 
formaat voor productontwikkelaars, producenten en marketeers.
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Bij Strik bv | TasteStrik© houden wij ons dagelijks intensief bezig met smaak. Brengen geur, kleur en textuur in de dynamische 
wereld van voedingsmiddelen. Waar een ander stopt, begint bij ons de uitdaging! Met originele ideeën en oplossingen creëren 
we unieke aroma’s en uitstekende ingrediënten waarmee productiemethoden verbeterd of vervangen kunnen worden. We doen 
dat samen met onze klanten, die ons daarvoor -als ideeënmotor en innovators- graag aan tafel hebben. We luisteren naar de 
wensen van onze klanten, zoeken naar de best passende oplossingen en komen met smaakconcepten die werken! 
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WE STELLEN ONZE KLANT IN ALLE OPZICHTEN CENTRAAL 

Denkend vanuit een onafhankelijk en zelfstandig familiebedrijf leveren we met onze authentieke kennis van productieprocessen 
een wezenlijke bijdrage aan het duurzame succes van onze klanten. We zijn een professioneel team dat gezamenlijk in staat is 
om klantverwachtingen te overtreffen, waarbij betrouwbaarheid en vertrouwen de basis is. 
In onze klantbenadering zijn we proactief en snel.  
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DAT WAT STRIK BV | TASTESTRIK © MAAKT, IS UNIEK!

We zijn gepassioneerde professionals die gedreven zijn in het zoeken naar oplossingen. Het plezier dat we beleven aan 
succesvolle ontwikkelingen die leiden tot goede resultaten van onze klanten, maakt dat we elke dag weer met veel energie aan 
de slag gaan! Met onze expertise, onze eigen beleving van smaak, toepassing en technologie kijken wij verder, volgen we actief 
de trends van nu en die van morgen. Zo ontstaan unieke smaakconcepten die niemand anders in huis heeft.
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PASSIE VOOR SMAAK

Smaak heeft onze passie. Ons hart gaat uit naar het vinden en toepassen van nieuwe ingrediënten, nieuwe smaakcombinaties 
en het creëren van nieuwe smaakbelevingen. Inzet en inspiratie zijn daarbij voor ons onmisbare ingrediënten.
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DESKUNDIG

Onze kennis is echt, betrouwbaar, op eigen kracht verworven en stelt ons in staat effectief en actief bij te dragen aan 
productontwikkeling. Onafhankelijk getoetst, voldoen we aan de allerlaatste wet- en regelgeving. 
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KLANTGERICHT

We luisteren goed, hebben korte feedback lijnen, een scherp analytisch vermogen en handelen snel en effectief. Onze drive 
en enorme hoeveelheid energie maken ons tot een speler van Europees formaat. Onze smaakoplossingen zijn in het belang 
van de klant, altijd van toegevoegde waarde en rendabel in productieprocessen. Snelheid gaat daarbij nooit ten koste van 
zorgvuldigheid. 
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EERLIJK & PUUR

We zijn eerlijk, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Onze klanten kunnen volledig vertrouwen op de kwaliteit, veiligheid 
en effectiviteit van onze ingrediënten. 
We communiceren to-the-point over (on)mogelijkheden, creëren duidelijke oplossingen zonder onnodige franje.
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CREATIEF

We schuwen geen experimenten omdat uitvinden en ontdekken in ons DNA zit. We zijn een team met talentvolle en creatieve 
mensen die graag hun kennis intensief delen met onze klanten waardoor smaakconcepten ontstaan die leiden tot echte 
innovatie. Dat geeft ons en onze klanten nieuwe energie. Onze onafhankelijkheid en zelfstandigheid maken ons flexibel in ons 
denken en handelen. We zitten niet vast in denkpatronen of volgen wat anderen doen. We kijken verder, zien trends van nu en 
van morgen en benaderen deze met een open geest. Waar een ander stopt, beginnen wij.
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STRIK BV | TASTESTRIK © GOES ABROAD!

Iedere Europese voedingsmiddelenproducent weet binnen afzienbare tijd wie 
Strik bv | TasteStrik© is en dat wij met de meesten van hen zaken willen doen. Wij hebben de ambitie en de power om door te 
groeien. Om ons te ontwikkelen van een Nederlandse leverancier van voedingsingrediënten tot een Europese provider van 
smaakconcepten. 
We introduceren onze succesvol bewezen aromaconcepten bij producenten buiten onze landsgrenzen. Brengen ons 
vakmanschap en onze expertise op het gebied van nieuwe toepassingsgebieden en nieuwe technologieën op de Europese markt. 
En tonen overduidelijk aan dat we van toegevoegde waarde zijn in de Europese productieketen.
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