Florin Tarta, partener de distribu¡ie
pe pia¡a din România

Un brand puternic pentru succesul dumneavoastrå
STAR-MIX Meat
Technology se remarcå
printr-o experien¡å de ani
de zile în domeniul
aditivilor pentru carne ¿i
produse din carne ¿i vaste
cuno¿tin¡e în special pe
tehnologia salamului.
Începând de la materia
primå, pânå la
preparatele finale ¿i
tehnica de aplicare,
aceastå companie aduce
un plus de valoare
clien¡ilor prin know-how
¿i o abordare unicå
a proceselor tehnologice.
Pe lângå produsele ¿i
tehnologiile cunoscute,
noile tehnologii, culturile
starter ¿i aromele propuse
pentru inova¡ii
în domeniu,
pun în mod repetat
accentul pe tendin¡e.

STAR-MIX Meat Technology se prezintå
Ernest Hollerer este proprietar
¿i mastermind HOLKOF STARMIX. Acesta cunoa¿te industria
cårnii încå din vremea
copilåriei, familia sa fiind
implicatå în activitå¡ile unei
måcelårii din Austria ¿i produc¡ie de cârna¡i.
„Am avut ocazia så cunosc
foarte bine modul de prelucrare a cårnii ¿i ob¡inerea preparatelor
din carne, precum ¿i valorile unei companii care î¿i respectå
clien¡ii. Am construit o afacere având la bazå principii solide,
precum sinceritate, încredere ¿i competen¡å profesionalå.
Urmând aceste valori, am putut transmite cuno¿tin¡ele de specialitate acumulate încå din timpul copilåriei, timp de mai bine
de 25 de ani. Este o experien¡å acumulatå în ani, ca ¿i måcelarangajat, consilier de produc¡ie, precum ¿i ca manager de produs
la nivel mondial, în Europa, Canada, SUA, America de Sud,
Australia, Noua Zeelandå. Sunt 25 de ani de cålåtorii pentru a
oferi consultan¡å în produc¡ia de cârna¡i, 25 de ani de punere în
aplicare a celor mai exigente cerin¡e, 25 de ani de schimbare ¿i
adaptare, din care au rezultat combina¡ii excelente de condimente. Cel mai frumos, important ¿i interesant pânå în ziua de
aståzi este ceea ce am învå¡at ¿i încå învå¡ în mod repetat în timpul acestor cålåtorii, respectiv în cadrul schimburilor de experien¡e profesionale cu diverse ¡åri. Din 1992 må deplasez doar în
zona Europei de Est” – spune Ernest Hollerer.

Calitate ¿i know-how sub marca
STAR-MIX Meat Technology
Cu HOLKOF STAR-MIX (cu sediul în Steinfeld-Mühlen, nu departe
de Hamburg), ca ¿i producåtor de condimente ¿i aditivi de înaltå
calitate pentru industria de prelucrare a cårnii, compania are ca
¿i scop declarat, så punå mereu la dispozi¡ie produse stabile,

54

inovative, care så corespundå cerin¡elor pie¡ei. De asemenea,
speciali¿tii HOLKOF STAR-MIX asigurå consiliere ¿i îndrumare
pentru dobândirea competen¡elor necesare din punct de vedere
profesional.
Echipa HOLKOF STAR-MIX oferå o solu¡ie confortabilå de tipul
„all in one“ – de la produc¡ia preparatului pânå la seminarii ¿i
tehnica aplicårii la fa¡a locului – ¿i permite astfel o consiliere
tehnologicå durabilå.
Gama HOLKOF STAR-MIX cuprinde un portofoliu vast de produse
de cea mai bunå calitate - Made in Germany.
 Combi STAR®
 Taste STAR®
 Stabi STAR®
 Red STAR®
 Ham STAR®
 Start STAR®
 Salami STAR®
 Grill STAR®

 Safe STAR®
 Pasteten STAR®

Condimente pentru cârna¡i
¿i cârna¡i usca¡i
Arome de top ale gustului
Sisteme de legare & emulgatori
Sisteme de culoare
Gust & func¡ie pentru produse
din ¿uncå fiartå
Culturi de starter
Condimente pentru salamuri
Condimente ¿i amestecuri
func¡ionale pentru produse
pentru gråtar
Sisteme de conservare
Amestecuri pentru plåcinte
¿i pateuri de ficat

® mårci înregistrate ale HOLKOF STAR-MIX

www.industriacarnii.ro

Produsele de calitate au
nevoie de un partener puternic. Pentru distribu¡ia în
România, HOLKOF STAR-MIX
se bazeazå pe Florin Tarta,
un partener de nådejde,
implicat în industria cårnii ¿i
pasionat de realizarea unor
produse inovative. Cea mai
bunå materie primå meritå cea mai bunå tehnologie, iar Florin
Tarta ¿tie så îmbine informa¡iile astfel încât så dea valoare atât
produselor pe care le prezintå cât ¿i rezultatului ob¡inut de client.
Împreunå cu echipa noastrå de tehnologi experimenta¡i vom
dezvolta cu multå ingeniozitate ¿i energie tehnologii ¿i

preparate, care asigurå succesul dumneavoastrå. Drumul
profesional al lui Ernest Hollerer este marcat de o specializare
continuå ¿i de o testare îndelungatå a pie¡ei. Aceasta permite o
tehnicå de aplicare care se orienteazå nevoilor dumneavoastrå,
începând de la proiectarea re¡etei, trecând prin etapa introducerii pe pia¡å a produsului, ajungând pânå la consilierea
tehnologicå durabilå.

Mergem pe un drum comun
Dacå sunte¡i interesa¡i, mergem cu dumneavoastrå pe un
drum comun în viitorul produc¡iei alimentare. Clien¡ii no¿tri
ne dau tot timpul inspira¡ie pentru idei noi, iar la rândul nostru vå oferim solu¡ii concepute special, cu ajutorul cårora
pute¡i face fa¡å oricårei provocåri. Contacta¡i-ne, pentru a
putea pleca împreunå la drum!

Tarta Florin
tarta.florin@yahoo.com
0040 745 168 842
www.holkof.com

