PERSBERICHT
Breda, 20 juli 2018

Exellent Food sluit zich aan bij IZICO Food Group
Vanaf 20 juli 2018 is Exellent Food & Snacks onderdeel van IZICO Food Group. De bekende
producent van kroketten en bitterballen versterkt en vergroot de positie van IZICO Food Group
binnen de snackbranche, met name binnen de Benelux. IZICO Food Group, het bedrijf achter de
merken Beckers®, Mexicano®, Bicky®, Daloon® en Goodlife®, wordt met het toetreden van Exellent
Food & Snacks een nog bredere totaalspeler op de snackmarkt.
Exellent Food & Snacks
De historie van Exellent gaat terug naar 1968 toen in Bakkum de eerste verse kroketten, loempia’s,
bamihappen en nasischijven werden gemaakt en vanuit de schuur in de achtertuin de snackbars in de
regio werden bediend. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot de specialist in ragout- en
paneersnacks. Met de realisatie van een nieuwe duurzame fabriek in Oudkarspel geeft Exellent
invulling aan haar ambitie om de beste kroketten, bitterballen en andere paneersnacks van de
wereld te maken. Daarbij heeft het bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel staan.
Logische stap
“Binnen het product portfolio van IZICO Food Group zijn de producten van Exellent Food & Snacks
een absolute toegevoegde waarde. Met de kennis die Exellent meeneemt binnen de ragoutsnacks
kunnen we als IZICO Food Group een totaal pakket neerleggen in de snackmarkt”, aldus CEO Kamiel
Steendijk.
“Met IZICO Food Group is een partner gevonden die in staat is om de mooie merken en producten
van Exellent te behouden en verder uit te bouwen”, aldus Exellent CEO Peter Jongens, “waarmee ook
de toekomst voor Exellent is gewaarborgd.”
Toekomst
IZICO en Exellent Food blijven voorlopig naast elkaar opereren en profiteren waar mogelijk van
elkaars sterkten. Binnen afzienbare tijd zullen de organisaties in elkaar worden geschoven.
*** Einde Persbericht***
Over IZICO
IZICO Food Group is opgericht om “your favorite snacking company” te worden. IZICO Food Group,
een bedrijf in het portfolio van investeringsmaatschappij Egeria, werkte voorheen onder de namen
Beckers Benelux en Favory Snacks, nam in 2015 het Deense Daloon A/S over en eind 2017 het
Nederlandse De Vries Van Oers en het Engelse Goodlife Foods. Naast de productie voor de eigen
merken produceert IZICO Food Group ook hoogwaardige Private Label snacks voor de gehele
Europese markt, voor zowel Retail, Foodservice als Industrie. IZICO Food Group is één van de
grootste leveranciers op het gebied van diepgevroren snacks, waaronder loempia’s, frikandellen,
hamburgers, meat free producten en broodsnacks. Deze producten worden geproduceerd in acht
eigen fabrieken door Europa en nu dus ook in de fabriek in Oudkarspel.
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