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03 IREKS in het kort

IREKS
 – Uw sterke partner

Een innovatief familiebedrijf dat traditie hoog in het vaandel 
heeft staan: dat is IREKS. Met een meervoudig service aanbod 
begeleiden wij onze partners in meer dan 90 landen als coach, 
raadgever en probleem oplosser.

Op de solide basis van een meer dan 150-jarige geschiedenis, streven 
wij er dagelijks naar om goed nóg beter te maken en een waardevolle 
basis voor uw dagelijkse voeding te bieden. Wereldwijd, inspireren 
we niet alleen onze klanten, maar ook enthousiaste mensen die 
vooruit willen komen met kennnis, inzet en creativiteit en ons bedrijf 
verder promoten.

Meer dan 2.400 medewerkers – ieder op zijn eigen vakgebied – hebben 
het zich als taak gemaakt, bakkerijen, brouwers en vele andere 
voedingsbedrijven met eerste klas grondstoffen en aantrekkelijke 
productideeën te ondersteunen. Tenslotte hebben wij en onze 
klanten een gemeenschappelijk doel:

Consumenten met genot en variatie in bakkerijproducten te verwennen.

Bedrijfstakken
Bakkerijgrondstoffen voor brood- en 
banketbakkers, mout, aroma‘s, softijs 
producten, agrarische handel

Afnemers
In meer dan 90 landen

Team
Meer dan 2.400 medewerkers over de 
hele wereld

Groepsomzet
Meer dan 400 miljoen EUR
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05 Historie

Het was een bakker en brouwer uit Kulmbach die meer dan 150 jaar 
geleden de basis heeft gelegd voor het bedrijf IREKS: Johann 
Peter Ruckdeschel. Het was zijn pioniersgeest welke wij niet alleen 
bewaard en gekoesterd hebben, maar ook verder ontwikkeld.

De naam van de onderneming is tot op heden nog onlosmakelijk 
verbonden met de oprichter:

IREKS = Johann Ruckdeschel et Söhne, Kulmbach

Er is veel veranderd sinds 1856. Toch tot op de dag van vandaag 
is ons doel, het creëren van waardevolle basisproducten voor een 
gezonde voeding.

Ervaring
is het beste

recept



Mijlpalen
in de bedrijfshistorie

1856
De bakker en brouwer 
Johann Peter Ruckdeschel 
begint na terugkeer uit 
Amerika, een eigen mouterij 
en brouwerij op te bouwen.

1900
Zijn zoon Johann Andreas 
Ruckdeschel legt de basis voor 
de ontwikkeling van de 
bakkerijgrondstoffen sector: 
„Ruckdeschel‘s Milliose“ 
wordt een mijlpaal voor de 
ambachtelijke bakkerijsector. 
Het is het eerste poedervormige 
diastatische bakmiddel op 
basis van mout dat in bakkerijen 
in binnen- en buitenland al 
snel niet meer weg te denken is.

1930
De voordeegbereiding 
ontketent met FERTIGSAUER 
een revolutie. In plaats van 
de gebruikelijke rijstijd van 
24 uur, beperkt FERTIGSAUER 
dit deegzuringsproces naar 
2 uur.

1971
Nieuwe producten openen 
nieuwe deuren: De banketlijn 
onder de naam MELLA wordt 
ontwikkeld en groeit tot op 
heden gestaag. Een paar 
jaar later brengt IREKS de eerste 
pre-mix op de markt: 
SOJA-MIX.



1998
Op het hoofdkantoor in 
Kulmbach gaat de nieuwe 
bakkerijgrondstoffen-
fabriek in bedrijf: een 
gesloten, volautomatisch 
charge-mengsysteem, met 
veiligheidsnormen van het 
hoogste niveau. Dit om de 
vervaardiging van producten 
met de hoogst mogelijke 
kwaliteit mogelijk te maken. 

2004
Door de overname van de 
onderneming Dreidoppel 
wordt de internationale 
competentie van de 
Firmagroep – met name op 
het gebied van aroma‘s, 
ijsgrondstoffen en decoratie‘s 
– verder uitgebouwd. 

Heden
Meer dan 150 jaar na de 
oprichting handhaafd 
IREKS zich als wereldwijde 
familiebedrijf met een 
unieke ondernemingscultuur 
die garandeert wat wij onze 
klanten beloven:

Van nature het beste.

1990
Buitenlandse markten en 
internationale kantoren 
worden steeds belangrijker. 
Op dit moment is de IREKS-
groep in meer dan 90 landen 
actief, met behoud van 
de charme van een familie 
georiënteerd bedrijf met 
gevoel voor traditie.



Inspiratie
uit de hele wereld

   BELGIË:
 IREKS BELGIUM N.V. 

   NEDERLAND:
 IREKS BAKCENTRUM NEDERLAND

   DENEMARKEN: 
 IREKS BAGECENTER SKANDINAVIEN

   DUITSLAND:
 IREKS GmbH; DREIDOPPEL GmbH

   BRAZILIË:
 IREKS DO BRASIL S.A.

   SPANJE:
 IREKS IBERICA, S.A.

   FRANKRIJK:
 IREKS FRANCE SARL

   ITALIË:
 IREKS ITALIA S.p.A.
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Elk land en elke bakkerij heeft zijn eigen individuele karakter. De 
voorkeuren van de consumenten, assortimenten, arbeidsprocessen 
en marktstrategieën zijn verschillend. Daarbij bieden wij bakkers 
in meer dan 90 landen individuele oplossingen, afhankelijk van de 
vraag, afgestemd en geïnspireerd door de regio en typische 
gebruiken van het desbetreffende land.

Verder kijken dan je eigen horizon en je op internationaal terrein 
bewegen, dat was meer dan 150 jaar geleden al belangrijk voor de 
oprichter van de firma. In deze traditie heeft de IREKS groep zich 
verder ontwikkeld en doet het vandaag de dag wereldwijd zaken.

Hierdoor zijn we goed geïnformeerd over nationale en regionale 
specialiteiten, en gelijktijdig richten we onze blik op de internationale 
trends. Deze knowhow zetten we om in individuele producten en 
receptideeën, die onze zeer vakbekwame buitendienst uit 30 landen 
aan de lokale bakkers presenteert.

Zo profiteert iedereen van de wereldwijde ideeënuitwisseling welke 
we dan ook bewust stimuleren en handhaven.

De IREKS-familie, die u bij uw dagelijkse arbeid 
ondersteunt, is in vele landen wereldwijd van alle 
markten thuis.



09 Markten

   OOSTENRIJK:
 STAMAG Stadlauer Malzfabrik GesmbH

   POLEN:
 IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.

   TSJECHIE:
 IREKS ENZYMA s.r.o. 

   SLOWAKIJE:
 IREKS ENZYMA, s.r.o.

   HONGARIJE:
 IREKS-STAMAG Kft.

   KROATIË:
 IREKS AROMA d.o.o.

    SERVIË:
 IREKS d.o.o.

   ROEMENIË:
 IREKS PAN ROMANIA SRL

   TURKIJE:
 İREKS GIDA SANAYİ A.Ş.

   RUSLAND:
 OOO IREKS; TRIER-groep

    CHINA:
  IREKS (SHANGHAI) FOOD Co., Ltd.



Consumenten willen graag een breed assortiment aan gebakken 
producten van de bakker. Deze moeten dan op elk moment van 
de dag gevarieerd, lekker en vers zijn. Zo ontwikkelen zich ook 
de eisen die aan een bakkerij en het bakproces worden gesteld, 
continu door.

De prioriteiten met betrekking tot de samenstelling van het 
assortiment en het optimaliseren van het bakproces, zijn van bakkerij 
tot bakkerij verschillend. Dit vraagt om producten die het 
arbeidsproces vereenvoudigen, maar die ook voldoende ruimte 
bieden voor ambachtelijke creativiteit en individualiteit.

Bij IREKS hebben we voor elke vraag een passende oplossing. Met 
een uitgebreide reeks aan bakmiddelen, broodspecialiteiten en 
banketproducten van een betrouwbare kwaliteit en herhaaldelijk 
nieuwe ideeën, kunnen we altijd samen met u naar een oplossing 
zoeken.

Variatie en genieten

dimensies
in steeds nieuwe

Smaak & Aroma
Desems en Mouten

Functie & proces
Bakmiddelen voor brood en banket

Internationale concepten 
Pre-mixen/compleet mixen voor brood 
en banket

Wereld van de fijne patisserie
Patisserie en banketproducten 

Gecertificeerde Bio-kwaliteit
Productpalet met Eko-producten

Wellness & Lifestyle
Trendy producten met 
meerwaarde 

Bijzondere voeding
Glutenvrij, lactosevrij of koosjer
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11 Assortiment













17 Kwaliteit en zekerheid

Dat mensen onbezorgd kunnen genieten van brood en banket. 
Hieraan werken wij als levensmiddelenproducent dagelijks voor 
onze klanten. Als onderdeel van het IREKS-kwaliteitsmanagement-
systeem wat zorgt voor een consequent kwaliteitsbeleid, 
intensieve grondstofcontrole, onze hightech-productie, ISO 9001 
certificaat en IFS certificaat en HACCP-concept.

Kwaliteit en zekerheid waarborgen voor de consument heeft altijd 
de hoogste prioriteit bij IREKS. Daarom staat het gehele proces van 
productontwikkeling tot productie onder strenge controle van ons 
kwaliteitsmanagement systeem.

Elke binnenkomende grondstof, elke fase van ons productieproces 
en elke charge, die ons bedrijf verlaat, ondergaat permanent en 
volledig deze kwaliteitscontrole. En dat geeft ons de zekerheid, u de 
gewenste en constante kwaliteit te kunnen garanderen.

zeker kunt zijn

Zodat u ook 





IREKS produceert kwaliteit. Deze leidraad in de firmafilosofie 
hanteert IREKS in haar bakkerijgrondstoffen productie consequent. 
Een compleet, volautomatisch charge-mengsysteem garandeert 
zekerheidsstandaards van het hoogste niveau.

In het charge-mengsysteem van IREKS worden de grondstoffen niet 
gedoseerd via pijpleidingen, maar direct in een charge-container. 
Deze volgen volautomatisch de receptgestuurde productieroute en 
halen ingrediënt na ingrediënt zelfstandig op. De hoeveelheden 
worden gecontroleerd en gedoseerd via de ingebouwde precisie 
weegschaal. Daarna rijden de automatisch gestuurde charge-
containers naar het mengstation en legen aansluitend de 
geproduceerde grondstoffen in de uiteindelijke verpakking.

Alles wat met de producten in aanraking komt, kan in modules 
gesplitst en gereinigd worden. Hiermee vermijden we een cross-
contaminatie.

Het geïntegreerde productielaboratorium begeleidt elk stadium 
in dit proces met kwaliteitscontroles. Bovendien wordt de complete 
stroom van materialen voorzien van barcodes. Elke charge kan 
hierdoor snel en op elk moment tot de oorspronkelijke grondstof 
getraceerd worden.

Op deze manier effenen wij met nieuwe technologieën de weg naar 
de toekomst, maken meer efficiëntie mogelijk en voldoen wij aan 
de hoogste eisen, zelfs voor het milieu. Bovendien helpen ze ons een 
belofte waar te maken, die wij onze klanten ieder dag bieden:
U nu en in de toekomst op een betrouwbare manier een gevarieerd 
productaanbod van de best mogelijke kwaliteit en condities te 
kunnen bieden.

productie bij IREKS

Hightech-



echt partnerschap

Service
 – voor ons de uitdrukking van een 

IREKS-klanten kunnen rekenen op een uitgebreid servicepakket. 
Met onze vakkundige buitendienst en ons wereldwijde netwerk 
van partners, aantrekkelijke workshops en seminars, creatieve 
concepten voor marketing en verkoop en een omvangrijke 
ondersteuning bij alle vragen op bakkerijgebied, staan al onze 
bakcentra tot uw dienst.

Waarom is optimale zorg voor onze klanten zo belangrijk?

Omdat wij er van overtuigd zijn dat bakkers welke het beste 
voorbereid zijn op de toekomst diegenen zijn die:

•  telkens weer goede ideëen hebben en daarmee hun individuele 
profiel verder ontwikkelen. 

• efficiënte processen tot hun beschikking hebben.

•  kwaliteit bakken en verkopen.

Daaraan willen wij onze bijdrage leveren. En daarom staat IREKS 
haar klanten dagelijks met raad en daad ter zijde, want het geheel is 
meer dan de som der delen!
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Meer dan 400 vakbekwame buitendienst-
medewerkers uit 30 landen voor het 
beantwoorden van vaktechnische vragen, 
het oplossen van baktechnische 
problemen of om raad te geven

Seminars en scholing
Praktijkgeoriënteerde, vaktechnisch 
hoogwaardige seminars, workshops en 
scholingen in de IREKS bakcentra wereldwijd

Receptontwikkeling
Internationale succesproducten of regionale 
specialiteiten: frisse ideeën voor een 
aantrekkelijk en voordelig assortiment

Vakliteratuur
Bäckereitechnisches Handbuch, 
IREKS: The World of Baking, IREKS-ABC

Marketing 
Professionele reclameconcepten voor een 
aantrekkelijke presentatie van bakkerij 
producten in de winkel



21 Service



Vroeger, Heden, Morgen.

Samen staan we sterk –

Al onze ideeën en recepten zouden niets betekenen, 
als u, onze partner, er niet zou zijn.
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IREKS GmbH
p/a Dupon Nederland B.V.
Industrieweg 81
5591 JL Heeze
NEDERLAND
Tel.:  +31 40 226 38 00
Fax:  +31 40 226 40 32
info@ireks.nl
www.ireks.nl


