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FOODSERVICE IMPORTØR VOKSER
Blot 6 måneder efter ejerskiftet i Interfresh Delitaste ApS (det tidligere ZIMBO), styrkes virksomheden markant, når alle
foodservice-relaterede forretningsområder fra Gerlach Import A/S fusioneres ind i virksomheden pr. 1. juli 2013.
"Efter at Sjælland i mange år geografisk har været vores største forretningsområde, bliver der med sammenlægningen
balance i tingene", udtaler direktør Kim Baltzer og fortsætter: "og med Gerlach Imports spændende kvalitetssortiment,
kan vi, i endnu højere grad end før, tilbyde landets bedste udvalg af Europæiske kødvarespecialiteter.”
Alle ansatte fra Gerlach Import A/S fortsætter i Delitaste, som efterfølgende fremstår med markant forstærket
salgsorganisation. "Jeg glæder mig meget over det nye samarbejde og over de mange fordele, vores kunder vil opleve
både på den korte og på den lange bane", udtaler Kim Gerlach, som fremover bl.a. vil være ansvarlig for salgsarbejdet
til industrikunder og til udvalgte storkunder.
For at markere de nye tider, vil virksomheden fra samme dato ændre navn til Delitaste ApS, og varemærket
Gerlach vil indgå som en fast del af produktporteføljen.

Om Delitaste ApS ...passion for food
Hos Delitaste lokaliserer og importerer vi Europas bedste kød- og pålægsvarespecialiteter og markedsfører disse i
Danmark, Finland, Sverige og Storbritannien. Begejstring over den gode smag og en udpræget lidenskab for maden er i
højsædet hos Delitaste, næstefter en garanteret fødevaresikkerhed, når vi udvælger de bedste varer fra over 40 af
Europas dygtigste producenter og sælger disse videre til dygtige fødevaregrossister i flere lande.
Delitaste blev stiftet i 2012 og har rødder helt tilbage i 80'erne, hvor daværende Artland stiftede et dansk datterselskab,
som havde til formål at sælge pølser og patéer i Danmark. Med tiden er både sortiment og salg blevet udvidet til at dække
flere lande og specialiteter. Den nuværende ejer er Kim Baltzer, som siden 1992 har arbejdet med import og eksport af
specialiteter indenfor kødvarer.
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Om GERLACH IMPORT A/S
Hos Gerlach Import importerer vi specialiteter, delikatesser og charuterivarer fra flere Europæiske lande. Vi byder kun på
de allerbedste delikatesser og er uhyre bevidste om kun at importere kvalitetsprodukter, hvor vi hele tiden forsøger at
udvide vores sortiment fra vores særdeles dygtige leverandører. Samtidig har god service og hurtig levering høj prioritet
og vores fokus er rettet mod at sælge specialiteter til catering virksomheder.
Gerlach Import A/S blev stiftet i 1995 af Holger Gerlach. Som årene gik, voksede virksomhedens omdømme mens
udbuddet af delikatesser, hvilket gjorde Gerlach til en solid importvirksomhed i Danmark. I 2005 blev virksomheden solgt til
Kim Gerlach. Den tidligere indehaver Holger Gerlach har siden siddet i bestyrelsen.

Referencer:
www.delitaste.dk & www.gerlach-import.dk

Kim Baltzer, Tlf. 40978050
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