
Duurzaamheid
bij de Pandriks Group



“Brood was vroeger veel lekkerder!”

Dat is het uitgangspunt van de Pandriks Group. Wij hanteren een uniek proces van 30 
uur, waarin het deeg veel tijd en rust krijgt om zich te ontwikkelen. Daarnaast wordt 
het desembrood gebakken in een steenoven en gebruiken we alleen 100% natuurlijke 
ingrediënten.

Wij laten de natuur haar werk voor ons doen. Ons desembrood krijgt de ruimte om te 
rijzen en krijgt 30 uur rust in plaats van de gebruikelijke 3 uur. Op deze manier combine-
ren we het productieproces van vroeger met de technieken van morgen, wat resulteert 
in pure, licht verteerbare producten, bestaande uit 100% natuurlijke ingrediënten. Door 
deze extra tijd en vakmanschap kunnen wij u het allerbeste desembrood garanderen - 
dat zult u proeven!

De Pandriks Group bestaat uit Pandriks Bake Off in Nederland, Bio Breadness in 
Duitsland en Pandriks UK Ltd. in het Verenigd Koninkrijk. Wij produceren een breed 
assortiment van bake off desembroden, van batards en baguettes tot speciaal brood, 
zowel voor ons eigen label SlooOW als private label. Een essentieel onderdeel van onze 
productie is het gebruik van biologische ingrediënten. Wij maken biologisch bake off 
desembrood beschikbaar voor iedereen, elke dag.
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Het is onze ambitie  
om ’s werelds meest 
duurzame bakkerij te 
worden. We geloven er 
sterk in dat we onze  
planeet voor toekomstige 
generaties moeten  
behouden en daar ook 
naar moeten handelen. 

We zijn verheugd onze eerste 
duurzaamheidsbrochure aan u te 
laten zien. Hierin maken we onze 
ambities en focus op duurzaamheid 
kenbaar. In de komende jaren zullen 
we, samen met onze partners, blijven 
werken aan een positieve impact op 
het milieu. We kijken ernaar uit om 
samen met u de kansen en mogelijk-
heden te bespreken.



Puur en verantwoord 
bake off desembrood 
voor iedereen
Wij willen desembrood zonder 
onnodige toevoegingen beschikbaar 
maken voor iedereen. Wij streven 
ernaar al onze grondstoffen op  
verantwoorde wijze te verkrijgen.

Productie met respect 
voor onze planeet
Wij richten ons op het verduurzamen 
van onze bedrijfsvoering en  
streven ernaar de carbon footprint 
en de milieu-impact van onze  
activiteiten, alsook van onze  
waardeketen als geheel, te verlagen.

Een aantrekkelijke 
werkplek voor onze 
werknemers
Wij geloven dat het bakken van het 
beste bake off desembrood alleen 
mogelijk is samen met alle collega’s 
van de Pandriks Group. Wij zorgen 
voor een veilige en aantrekkelijke 
werkplek voor onze medewerkers.

Puur en verantwoord 
bake off desembrood 
voor iedereen 
Wij willen desembrood zonder onnodige toevoegingen beschikbaar 
maken voor iedereen. Wij streven ernaar al onze grondstoffen op 
verantwoorde wijze te verkrijgen.
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Gezonde & voedzame producten
Ons desembrood is gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten. Wij geloven dat biologisch  
brood gezonder is voor de mens en willen het beschikbaar maken voor iedereen. We innoveren 
voortdurend om onderscheidende bake off producten te maken.

Voedselveiligheid
We volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid en zorgen ervoor dat 
we blijven voldoen aan de hoogste voedselveiligheidsstandaarden.

Duurzame inkoop
Onze ingrediënten komen uit transparante ketens en ons biologisch meel komt voornamelijk uit 
Duitsland. We streven ernaar om continu onze ingrediënten op een verantwoorde wijze in te kopen, 
door rekening te houden met mensenrechten en de impact op het milieu in productielanden. Wij 
zorgen ervoor dat onze leveranciers voldoen aan strenge eisen die regelmatig worden bijgewerkt.

Onze aanpak  
richting duurzaamheid
Wij produceren puur, ambachtelijk bake off desembrood van uitstekende kwaliteit door oude productieprincipes toe te 
passen in onze ultramoderne productiefaciliteiten. Wij willen een koploper zijn in het leveren van duurzaam geproduceerd 
brood van de hoogste kwaliteitsnormen aan onze klanten en consumenten. Biologisch desembrood is zowel een belangrijk 
onderdeel van ons assortiment als bewezen beter voor onze planeet. Wij willen ons conventionele en biologische bake off 
desembrood beschikbaar maken voor iedereen, elke dag.

Andreas Swoboda
Managing Director Bio Breadness

We geloven dat biologisch 
brood beter is voor de mensen 
en de planeet. De productie 
van biologisch brood heeft 
een lagere carbon footprint en 
draagt bij aan het behoud van 
biodiversiteit. We streven ernaar 
om het aandeel biologisch meel 
bij de Pandriks Group als geheel 
te verhogen.



Ons biologische desembrood heeft een 
lagere carbon footprint vergeleken met 
ons conventionele desembrood

Van klant 
tot consument

15% van onze producten 
worden thuis afgebakken, 
deze producten worden 
op de markt gebracht 
onder de merknaam 
SlooOW of verkocht als 
private label producten

Wij leveren aan 

15 landen 
90% gaat naar

Nederland en Duitsland

We vriezen ons bake off 
desembrood meteen in 
na het bakken

85% van ons 
desembrood wordt 
afgebakken in winkels

Ons brood wordt op 
aanvraag afgebakken, 
dat zorgt voor minder 
voedselverspilling

Puur en eerlijk

 authentiek 
desembrood

50% van de meel 
die wij gebruiken is 
biologisch

Ultramoderne bakkerijen 
in Meppel en Fulda

Voor onze deegsoorten gebruiken 
we meer dan 50 ingrediënten 

Bereid op basis van 

desem

Onze ingrediënten 
komen uit 

transparante 
ketens

We streven ernaar onze 
ingrediënten in te kopen op een 

verantwoorde wijze

Conform de hoogste 
kwaliteitsstandaarden

Al onze desembroden 
zijn gebakken in een 

steenoven

30 uur
uniek proces; tijd 

is het belangrijkste 
ingrediënt van ons 

desembrood

We gebruiken geen chemische 
bestrijdingsmiddelen in onze 
biologische producten

We bakken 60 
verschillende soorten 
desembrood, zoals 
Batards, Baguettes en 
kleinbrood

We willen onze 
consumentenverpakkingen 
continu verduurzamen

100% natuurlijke 
ingrediënten

Onze waardeketen
Van desem 
tot brood

Vers uit 
de oven

90% van ons desem-
brood wordt gebakken 
voor de retailmarkt

De overige 10% wordt 
gebakken voor de out 
of home markt
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Johan Malenstein
COO Pandriks Group

In 2020 hebben we onze  
productiefaciliteit in Meppel 
uitgebreid van 4.800 naar 13.000 
vierkante meter. Deze gloed-
nieuwe bakkerij heeft de grootste 
en modernste steenoven van 
Europa. Onze nieuwe en  
innovatieve computergestuurde 
gekoelde opslag stelt ons in staat 
om een belangrijk deel van ons 
productieproces te automatiseren 
en onze interne logistiek verder  
te optimaliseren.

In 2020 zijn we begonnen met  
het vaststellen van onze carbon 
footprint. In lijn met de ambities 
van de Europese Green Deal, 
willen we onze footprint blijven 
verkleinen door gebruik te maken 
van de modernste technologieën 
en het vergroten van het aandeel 
hernieuwbare energiebronnen. 
Volgend jaar installeren we bijvoor-
beeld zonnepanelen op de daken 
van onze productielocaties.

Productie met respect 
voor onze planeet
Wij richten ons op het verduurzamen van onze bedrijfsvoering  
en streven ernaar de carbon footprint en de milieu-impact van  
onze activiteiten, alsook van onze waardeketen als geheel, 
te verlagen.
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Duurzame landbouw
Een groot deel van de meel die we gebruiken is biologisch. Dat betekent dat er tijdens de  
productie geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Dit vermindert de uitstoot en  
milieu-impact van de productie en draagt bij aan het behoud van biodiversiteit. Wij streven 
ernaar om het aandeel van onze biologische bake off producten te vergroten.

Duurzame verpakking
Wij gebruiken FSC karton om ons brood te verpakken. Momenteel zijn we op zoek naar  
duurzame alternatieven voor plastic (bv. recyclebaar plastic).

Voedselverspilling voorkomen
Wij streven ernaar voedselverspilling in onze activiteiten te verminderen en  
afvalstromen te recyclen.

Reduceren van de carbon footprint
Wij willen een koploper zijn in duurzame bedrijfsvoering in onze sector. Wij streven  
ernaar de uitstoot van onze activiteiten en die in onze supply chain zoveel mogelijk  
te beperken.

Energie-efficiënte productie
We produceren desembrood op grote schaal met behulp van de nieuwste technologie.  
Wij streven er voortdurend naar om onze activiteiten zo efficiënt mogelijk uit te voeren en  
het aandeel hernieuwbare energiebronnen te verhogen. 

Efficiënte logistiek
Samen met onze transportpartners willen we de milieu-impact van het vervoer van ons  
brood minimaliseren. Daarom organiseren we transport en distributie zo efficiënt mogelijk.

Peter van den Berg
CEO Pandriks Group



Alleen samen met alle collega’s is 
het mogelijk om de ambities van de 
Pandriks Group waar te maken. We 
investeren in onze mensen en in 
veilige en gezonde werkplekken.  
Zo willen we iedereen enthousias-
meren om samen het beste bake 
off desembrood te maken. 

10

Marloes Booijink
CFO Pandriks Group

Een aantrekkelijke  
werkplek voor onze  
medewerkers 
Wij geloven dat het bakken van het beste bake off desembrood 
alleen mogelijk is samen met alle collega’s van de Pandriks Group.  
Wij zorgen voor een veilige en aantrekkelijke werkplek  
voor onze medewerkers.
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Veiligheid en gezondheid
Wij zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor onze werkne-
mers. Wij hebben veiligheidsbeleid, -normen en -protocollen die zijn 
ontwikkeld om letsel te voorkomen en de arbeidsomstandigheden te 
verbeteren.

Persoonlijke ontwikkeling
We investeren in onze collega’s om de hoge kwaliteit van ons  
bake off desembrood te blijven garanderen. We bieden training  
en ontwikkelingsmogelijkheden aan voor al onze medewerkers.



Pandriks Bake Off B.V. 
Mandeveld 8

7942 KE Meppel
Nederland

Bio Breadness GmbH
Daimler-Benz-Straße 32

36039 Fulda
Duitsland 

Contact
Voor vragen of opmerkingen: 

info@pandriks.com
+31 (0) 522 24 60 60

Websites
www.pandriks.com

www.bio-breadness.com
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