KRATOS – RAAD OP MAAT
Gratis technisch en analytisch advies op
maat van de land- en tuinbouwer

SUBSIDIE?

•
•
•
•

Gratis advies op maat t.w.v. maximaal 1500 euro

Een PDPO III-maatregel voor land- en tuinbouwers
Over uiteenlopende onderwerpen, verdeeld over
14 verschillende KRATOS-modules
Module 10 = Technisch advies verwerking primaire
landbouwproducten (voeding)

VOOR WIE?

•

Voor alle ‘GLB-actieve land- en tuinbouwers’

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

•

Advies verlenen over verwerking

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Zuivelproducten (boter, kaas, yoghurt, melk, ….)
Groenten, fruit en aardappelen
Vleesproducten,…
Wat is de houdbaarheid?
Voedingswaarde, allergenen,… op het etiket?
Hoe verbeter ik het recept?
Hoe verbeter ik het proces? Welke toestellen?
Hoe los ik een bepaald probleem op?
Hoe stel ik mijn autocontroleplan op?
…

Advies over verwerking van rest- en nevenstromen

www.vlaanderen.be/pdpo
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”

FOOD PILOT ALS ADVISEUR?

•

•
•
•

De Food Pilot is een applicatie- en
analysecentrum, opgericht door ILVO en Flanders’
FOOD

De Food Pilot biedt testen op keukenschaal en op
semi-industriële schaal, voedingsanalyses en
kennis.
Werkt steeds confidentieel
Voor ontwikkeling van een nieuw recept, het
verbeteren van een verwerkingsproces of product,
het opschalen naar een grotere productie, het
oplossen van een probleem,…

HOE AANVRAGEN?
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ga naar www.landbouwvlaanderen.be
Meld je aan met je (draadloze) e-ID kaartlezer, token, of mobiele app op het e-loket
Klik op de tegel ‘meer aanvragen’
Klik op ‘KRATOS’
Klik op ‘nieuwe adviesaanvraag’
Selecteer ‘module 10’: technisch advies verwerking primaire landbouwproducten
Selecteer ‘eigen vermogen vh instituut voor landbouw- en visserijonderzoek’ als
adviesdienst (enige adviesdienst die je kan selecteren)
BELANGRIJK!!!: Beschrijf in het veld ‘opmerkingen aan de adviesdienst’ duidelijk het
concrete probleem waarover u advies wenst.
Klik op ‘opslaan’ en daarna op ‘indienen’

CONTACT

•
•
•

Bij vragen, contacteer
Karen.Verstraete@ilvo.vlaanderen.be, 09/272 30 15
www.foodpilot.be, www.ilvo.vlaanderen.be
www.flandersfood.com

