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Fromatech is een van de meest internationale bedrijven van Sittard-Geleen. De producent 
van smaakstoffen levert aan voedselfabrikanten in Europa, Azië, Zuid-Amerika en het 
Midden-Oosten. Aan Iran, Irak, Afghanistan, Oekraïne, Rusland, Libië en Jemen. “Ik mijd 
één onderwerp: politiek”, zegt directeur en eigenaar Peter Pruijssers.

Internationale smaakmaker 
groeit in rap tempo

Kijk in de supermarkt op het etiket van 
elk willekeurig blikje, pakje, doosje, 
reepje of zakje: de term toegevoegde 
smaakstoffen ontbreekt nergens. De 
meeste kopers staan er niet bij stil, 
maar achter dat ene woordje schuilt 
een enorme industrie. Fromatech is een 
van de producenten, al is het wel een 
relatief kleine onderneming. “We hebben 
een sterke positie opgebouwd in zoge-
naamd moeilijke landen in Azië en het 
Midden-Oosten”, zegt Peter Pruijssers, 
directeur-eigenaar van het bedrijf dat 
gevestigd is aan de Industriestraat in 
Sittard. “We groeien met dubbele cijfers 
en als het zo doorgaat moeten we naar 
een nieuw pand en gaan we in de pro-
ductie naar een drieploegen-systeem. 
We kunnen de vraag nauwelijks aan.”

Een verklaring heeft de geboren Braban-
der wel voor het succes. “We hebben de 
laatste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe 
laboratoria en verschillende smaakspe-
cialisten aangenomen. Academici en 
hoogopgeleide laboranten die in staat 
zijn om met meer dan honderd verschil-
lende elementen en ingrediënten heel 
verfi jnde smaakstoffen te ontwikkelen. 

We kunnen precies dát maken wat de 
klant wil.”

Smaakmakers
Fromatech, zestig vaste medewerkers en 
actief in 73 landen, ontwikkelt smaakstof-
jes voor honderden bedrijven. Voor ijsma-
kers, chipsfabrikanten, koekjesmakers, 
kaas- en worstproducenten, frisdrankfa-
brieken; kortom voor al die ondernemin-
gen die actief zijn in de voedselproductie. 
In de eigen labs staan honderden ver-
schillende stofjes, natuurlijk én che-
misch, netjes in het gelid. Het is echter 
geen kwestie van simpel wat ingrediënten 
met elkaar mengen. “Nee, bepaald niet. 
We hebben tot nog toe 15.000 verschil-
lende smaakmakers ontwikkeld. Een 
klant komt bij ons met een vaag verhaal. 
‘We willen chips op de markt brengen die 
ongeveer zo en zo smaken’, heet het dan. 
Onze mensen gaan dan aan de slag.”

Smaak is emotie
Vrijwel altijd komt de klant een paar 
dagen op bezoek om te testen en te 
proeven. Daarom beschikt Fromatech 
over verschillende eigen labs en keukens 
waar ze bijvoorbeeld de chips, koekjes 

en worst maken. Vervolgens worden de 
smaakstoffen toegevoegd en kan de klant 
een keuze maken. De uiteindelijke pro-
ductie gebeurt in de eigen fabriek in het 
Brabantse Deurne. 
Het bezoek van de klant vindt Peter 
Pruijssers misschien wel het mooiste van 
het hele proces. “We investeren in per-
soonlijke relaties, zelf reis ik ook de hele 
wereld rond. Smaak is emotie en voor 
onze klanten hun belangrijkste uithang-
bord. Onze rol is belangrijk, we delen veel 
met elkaar. Alleen politieke discussies 
mijden we, omdat we actief zijn in landen 
die soms in oorlog zijn met elkaar.” 

Fromatech, opgericht in 1995 als 
kaaspoederfabrikant, ontwikkelt ook zelf 
smaakstoffen en biedt die na uitgebreide 
tests aan aan bestaande klanten. “Zo 
vernieuwen we mee met onze klanten. 
Sittard-Geleen is en blijft voor ons de 
beste plek als hoofdkantoor.
Centraal gelegen en omdat we hier 
veel ervaren medewerkers hebben. Die 
brengen hun kennis ook weer over op de 
nieuwe mensen.

 www.fromatech.com
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