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SALON DU FROMAGE : HET INTERNATIONALE TREFPUNT VOOR KWALITEITSKAZEN
De afgelopen jaren heeft de Salon du Fromage et des Produits
Laitiers (vakbeurs voor kaas en zuivelproducten) zich ontwikkeld tot
een internationaal en belangrijk trefpunt voor kwaliteitskazen en
zuivelproducten.
Exclusief toegankelijk voor professionals, vindt de Salon du Fromage
plaats van zondag 23 tot en met woensdag 26 februari 2020, in het
beurscomplex Paris Porte de Versailles, in hal 7.3.
4 dagen waarin vakbezoekers de mooiste kwaliteitskazen en zuivelproducten kunnen spotten en inkopen om hun klanten op het thuisfront te verrassen: favorieten,
nieuwe kazen, originele producten....Daarnaast krijgen bezoekers de mogelijkheid om hun kennis te
verbreden en uit te wisselen over de zuivelsector door middel van een tal van activiteiten (bijvoorbeeld, de
workshop "Alliances insolites" waarbij bijzondere smaakcombinaties worden gepresenteerd, de Lyre d'Orcompetitie,de wedstrijd om de beste kaas- en zuivelprofessional, expertmeetings, en meer......).
260 EXPOSANTEN UIT HEEL EUROPA
Ambachtelijke kaasproducenten en rijpingsbedrijven, producenten van zuivelproducten, fabrikanten van
apparatuur, diensten, ... maar liefst 260 exposanten nemen deel aan de 16e editie van de Salon du
Fromage. Eenieder zal zijn of haar kennis en productengamma tonen met één gemeenschappelijk doel: het
vergroten van de zakelijke mogelijkheden voor 8.000 afnemers (kaasmelkveehouders, groothandelaren,
restauranthouders en distributeurs, importeurs, exporteurs, afnemers van supermarkten, etc.) uit bijna 50
landen.
Spaans, Brits, Portugees, Italiaans, Deens, Zwitsers, Nederlands ... want naast de vele Franse producenten
zullen er ook veel andere nationaliteiten aanwezig zijn. En voor het eerst dit jaar zal een Estse producent het
publiek kennis laten maken met kazen en melkproducten uit Estland.
Dit jaar is Spanje het eregastland
Spanje is dit jaar eregastland, met meer dan 40 producenten,
ondernemingen... die u kennis laten maken met een verscheidenheid
aan kazen zoals Manchego, Queso Tetilla, Picon of Torta del Casar.
Daarnaast kunnen de bezoekers ook Spaanse kazen proeven in
workshops.
Talent van Nederlandse bodem op de Salon du Fromage
Betty Koster, eigenaresse van Fromagerie L'amuse – de
IJmuidense kaaswinkel en ook wel Neerlands kaaskeizerin genoemd
is ook dit jaar weer op de beurs en vertelt graag waarom:
“Salon Du Fromage was voor mij de eerste beurs waar
kleinschalige producenten zelf hun producten promoten.
Waar je de parels in de kaasbranche kon vinden!”
“Nu, dik 20 jaar later is dat enorm gegroeid maar tegelijkertijd
zeer specialistisch gebleven. Een absolute must voor ieder
werkzaam in onze heerlijke wereld, die van kaas.”.

Nieuwe exposanten
Elk jaar breidt de Salon du Fromage haar aanbod uit door nieuwe exposanten te verwelkomen. Zo zullen
bezoekers meer dan 32% (tot op heden) nieuwe bedrijven kunnen ontdekken, waaronder : Coopérative
Laitière de la Sèvre, een producent die bekend staat om zijn
AOC-boter en -room ; Laiterie de Kerguillet, een biologische
melkproducent die in 2020 zijn 100-jarig bestaan viert; Maison
Fischer, een kaasrijper in Munster; Frédéric Chaix, meesterazijnboer, Petit Forestier, Europees leider op het gebied van de
verhuur van gekoelde producten, Pur Natur, een melkproducent,
en La Vallée Verte, een biologische Duitse producent, Flandrien
Fromage, enz.. En nog veel meer, te ontdekken tijdens de Salon
du Fromage eind februari in Parijs!
Het ontdekkingsdorp "Village Découverte" bruist!
Gestart in 2018, breidt het "Village Découverte" (het ontdekkingsdorp) zich in 2020 uit en verwelkomt het 12
bedrijven.
In deze ruimte worden bedrijven die voor het eerst deelnemen aan de beurs uitgenodigd. Gegroepeerd op
hetzelfde paviljoen, geldt een vaste prijs voor een all-in stand van 6 m².
Gedurende de 4 dagen van de beurs kunnen bezoekers ontdekken wat deze vakmensen te bieden hebben. :
o Estland - Andre Juustufarm OÜ: producent van boerenkaas.
o Frankrijk
o Alta-Cima 2B : Corsicaanse kaasproducent
o Anselin, producenten van Neufchâtel artisanale producten
o Baillon & Cie: bedrijf gespecialiseerd in kaascake
o Camembert 5 Frères: de enige producent van camembert in het Seine-Maritime gebied.
o Casgiu Casanu: vereniging van Corsicaanse boerenkazen
o Cha: distributeur van kefir van uit Griekenland geïmporteerde melk
o Hennart: rijper van ambachtelijke boerenkazen
o Spanje
o Think Mediteranean: Spaanse producent van gedroogde vruchtencakes.
o Oliveras: distributeur van Spaanse kazen en delicatessenproducten
o Italië - Carozzi Formaggi: ambachtelijke producent van BOB-kazen
o Nederland - Kaaslust B.V. : Goudse kaasproducent
o Verenigd Koninkrijk - South Caernarfon Creameries: zuivelcoöperatie van Welshe kazen en boters.

Praktisch Informatie
Wanneer? : zondag 23 tot en met woensdag 26 februari 2020
Open voor vakbezoekers van 09.00 tot 19.00 uur
(met uitzondering van woensdag 26 februari - sluitingstijd om 16.00 uur)
Waar?: Beurscomplex Paris Expo - Porte de Versailles - Hal 7.3

Volg het nieuws van de beurs op www.salon-fromage.com
__________________________________________________________________________________________________
Perscontacten in Frankrijk
Agence Madame Kotoba
BÉRENGÈRE CRETON - BC@MADAMEKOTOBA.FR - +33 6 62 62 62 49
Cécilia Ah-Tong - cat@madamekotoba.fr - +33 6 44 19 23 56 56

Over Comexposium
Comexposium is een van 's werelds grootste organisatoren van professionele en consumentenevenementen en organiseert
wereldwijd 135 B2B- en B2B2C-evenementen in vele sectoren zoals landbouw, bouw, mode, detailhandel, gezondheid, vrije
tijd, vastgoed, distributie, veiligheid, onderwijs, toerisme en ondernemingsraden. Comexposium is aanwezig in meer dan 30
landen en verwelkomt jaarlijks meer dan 3,5 miljoen bezoekers en 48.000 exposanten. Met het hoofdkantoor in Frankrijk heeft
Comexposium een verkoopnetwerk en medewerkers in 22 landen. Comexposium positioneert zich als ontwikkelaar van
beurzen en bijeenkomsten tussen particulieren en bedrijven. www.comexposium.fr

Noot voor de redactie
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Suikersilo-Oost 13,
1165 MS Halfweg,  020-4620020,  netherlands@promosalons.com Contactpersonen: Coen Rosdorff en
Martha Elsdijk (pers en bezoekers), Anne Marie van Schaik(exposanten).
Voor meer (pers)informatie kunt u terecht op salon-fromage.com waar u tevens foto's van de laatste beurseditie kunt downloaden.

