
Product & Ontwikkeling

Verschillende factoren zijn van invloed 
op de smaak van een voedingsmiddel. 
Aspecten als leeftijd, verwachtingen, 
ervaringen en cultuur spelen een rol. Bij 
reductie van suiker, zout en vet in pro-

ducten – gewenst vanuit gezondheids-
perspectief – wil de consument toch geen 
concessies doen aan de smaak.
In de workshops van de Food Valley 
Conferentie was ook dit jaar weer vol-

doende inspiratie op te doen over hoe de 
smaakuitdaging aan te gaan. Onderwerp 
van discussie was ‘personalized food’ en 
‘Food = Fashion’. Tevens kwamen meer 
concrete zaken voor het voetlicht, zoals 
innovatieve technologie om suiker, zout 
of vet te reduceren en de businesscase 
iKi bier, over hoe de moderne consument 
te benaderen met een gezond biertje. 
Op Innovation Plaza viel op smaakgebied 
veel te beleven, van zuurdesembrood, 
geitenkaas en canola-olie, speciale jam en 
marmelade tot ijs met 0% vet en ijs in de 
smaak aardbeien/Habanero chilipepers.

Academia Barilla
Een concept waar alles draait om smaak 
en beleving is de Academia Barilla. Voor-
zitter Gianluigi Zenti vertelde hoe het in 

pasta- en bakkerijproducten gespeciali-
seerde Barilla vanaf 1877 tot nu uitgroeide 
tot een onderneming met een omzet van 
¤4,5 miljard en 16.000 medewerkers. Cen-
trale vraag die op een bepaald moment 
werd gesteld, was hoe Barilla zich als 
onderneming kon onderscheiden. Dui-
delijk was dat het bedrijf uit Italië in de 
Amerikaanse markt waar het wilde expan-
deren, nooit zou kunnen concurreren op 
prijs. Het antwoord luidde: Ontwikkel een 
eigen identiteit. Die identiteit was volgens 
Barilla te verkrijgen via smaak en beleving 
en deze duidelijk te communiceren naar 
de klant. Om dat vorm te geven, startte 
het concern Academia Barilla.

Italian food lovers
De Academia communiceert Italiaanse 

Netwerken, kennismaken met nieuwe ontwikkelingen en trends en bovenal geïnspireerd raken. 

Dat zijn de drie doelen van de Food Valley Conferentie, vertelde directeur Roger van Hoesel de 

ruim 400 internationale deelnemers die op 8 oktober in het Cinemec in Ede bijeen waren. Smaak 

was het  thema van de zevende editie van de jaarlijkse bijeenkomst. Want smaak staat bovenaan 

het wensenlijstje van de consument. Aan de industrie de taak dit te combineren met zaken als 

gezond, vers, gemak en duurzaam.

Food Valley 2009

Een kwestie van smaak
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Op Innovation Plaza viel 
op smaakgebied veel te 
beleven.
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De Maleisische versie van pizza 
is een pizza met curry
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producten als een cultuur. Wat is de his-
torie en hoe leer je het product perfect te 
gebruiken? Zowel professionals als con-
sumenten zijn de doelgroep, die wordt 
omschreven als ‘Italian food lovers’. Bin-
nen de Academia worden kookworkshops 
gegeven en om een groter publiek te 
bereiken gebeurt dat inmiddels ook in 
winkels en restaurants, tijdens festivals 
en zelfs via een tv-programma. Daarnaast 
is er een scala aan boeken; deze gastro-
nomische bibliotheek komt binnenkort 
online voor iedereen beschikbaar.  
Het advies dat Zenti gaf: onderscheid je 

van anderen, vooral in een markt waar 
prijs de enige factor van betekenis is. 
Onderscheiden kan door een ervaring te 
creëren. Want voeding heeft een fysieke, 
maar vooral een emotionele component. 
“Ga verder dan smaak. Creëer ‘good 
food’-producten die niet alleen de mond, 
maar ook het hart aanspreken.”

Smaak en cultuur
Afkomstig uit een geheel andere cultuur 
was keynote speaker Tun Musa Hitam, CEO 
van het Maleise Sime Darby. Hij verhaal-
de over de rijke historie van Maleisië, die 
is terug te vinden in de voeding. Een cul-
tuur die sterk verschilt van de Europese. 
“Maar door de vele buitenlandse activi-
teiten is Sime Darby inmiddels voor een 
deel Europees geworden en begrijpen wij 
de Europese cultuur en smaak”, aldus 
Tun Musa Hitam.
De CEO illustreerde hoe smaak evolu-
eerde in de tijd, onder meer door de 
buitenlandse invloeden die er inmiddels 
in Maleisië zijn: “Wij ontwikkelen onze 
eigen versies van buitenlandse produc-
ten. Zo is de Maleisische versie van een 
pizza een pizza met curry.”

R&D
Evenals in de westerse wereld, krijgt 
Maleisië te maken met de obesitaspro-
blematiek en aan overgewicht gerela-
teerde ziekten. Research is volgens Tun 
Musa Hitam de sleutel tot oplossingen 
voor deze problematiek.
Sime Darby investeert 3% van de omzet 
in R&D. Palmolie is onderwerp van 
studie. 93% van het genoom is in kaart 
gebracht. “Dit zal leiden tot een nog 
duurzamere productie door de ontwikke-

ling van nieuwe variëteiten van de olie-
palm. Daarnaast wordt verder gewerkt 
aan functional foods, vertelde Tun Musa 
Hitam. Hij benadrukte dat palmolie wei-
nig trans-vetzuren bevat en dat het rijk is 
aan vitamine D en E.

Congres

Carina Grijspaardt-Vink

Avebe won met zijn 
ingrediënt Etenia de 
Food Valley Award 2009. 
Etenia is een reeks van 
plantaardige ingredi-
enten die producten als 
yoghurt en cake een 
extra romige textuur 
geven. Met het ingredi-
ent is het vetgehalte van 
producten te verlagen, 
zonder dat dit ten koste 
gaat van de sensorische 
kwaliteit. 
Avebe bleef de twee andere genomineerden, 
Romi Smilfood met Novarin en De Grood Inno-
vations met de Foodprinter, maar net voor. Jury-
voorzitter van de Food Valley Award hoogleraar 
Rudy Rabbinge van Wageningen Universiteit 
benadrukte dat het een ‘close finish’ was. “De 
kwaliteit van de inzendingen was hoog en het 
was dan ook moeilijk om een keuze te maken 
uit de drie genomineerden.” 

Food Valley Award voor Avebe

Secretaris-generaal van 
het Ministerie van Econo-
mische Zaken Chris Bui-
jink benadrukte in zijn 
speech het belang van 
innovatie voor Neder-
land. Hij roemde de 
groei die Food Valley in 
de relatief korte tijd van 
haar bestaan heeft door-
gemaakt. En de ambitie 
van Food Valley reikt 
verder. Aan het einde van 
de conferentie werd de 
Food Valley Ambitie 2020 
ondertekend. Daarin 
zijn de mogelijkheden 
geschetst om Food Valley 
versneld te laten door-
groeien tot de Europese 
topregio voor innovaties 
op het gebied van gezonde en duurzame voe-
ding om zo de internationale concurrentiepositie 
van Nederland te verstevigen. Initiatiefnemers 
van de Food Valley Ambitie 2020 zijn de Stichting 
Food Valley, Wageningen UR, BioPartner Center 
Wageningen, Oost NV en de Rabobank. De beno-
digde investeringen tot 2020 worden geraamd 
op €4.285 miljoen.

Ambitie 2020

Secretaris-generaal 
van het Ministerie van 
Economische Zaken 
Chris Buijink bena-
drukte in zijn speech 
het belang van innova-
tie voor Nederland.
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Tun Musa Hitam, CEO van het Malei-
se Sime Darby, boeide het ruim 400 
koppige gehoor met zijn speech 
over de cultuur in Maleisië.
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