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Fi Europe 2009 is het platform bij uitstek 
om op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van ingre-
diënten. Innovaties zijn belangrijk, maar 
ook de prijs telt in deze economisch zwa-
re tijden. “Kom naar Fi Europe 2009 en 
onderhandel de beste prijs uit”, is dan 
ook het advies van de beursorganisatie.

Beurs, congres en awards
Met meer dan 1000 exposanten, waarvan 
190 deelnemers voor de eerste keer, is Fi 
Europe de grootste Europese vakbeurs 
voor ingrediënten. Voor de tweede keer 
wordt gelijktijdig de vakbeurs Natural 
Ingredients gehouden, gericht op de 

markt voor natuurlijke en biologische 
ingrediënten voor voedingsmiddelen, 
maar ook voor cosmetica en medische 
toepassingen.
Naast de beurs zelf, is er een scala aan 
activiteiten. Wederom is er een modulair 
congresprogramma met meer dan 19 
modules en ruim 60 lezingen. Weten-
schappers, voedingskundigen en R&D-
mensen van foodbedrijven vertellen hun 
verhaal. De thema’s van de beurs komen 
in het congres terug (voor het volledige 
programma, zie de beurssite). 

Ook worden er weer awards uitgereikt. 
Dit keer onder de noemer Food Ingre-
dients Excellence Awards, voor de beste 
mensen, innovaties en bedrijven in de 
ingrediëntenbranche. Per branche zijn er 
awards te verdelen. De winnaars dingen 
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vervolgens mee naar de – overall –  Most 
Innovative Food Ingredient Award. Op 17 
november wordt om 18.00 uur de win-
naar bekendgemaakt. In het kader hier-
naast zijn de genomineerde bedrijven 
vermeld, met een korte omschrijving van 
het ingrediënt.
Ook is er de prijs voor de meest duur-
zame deelnemer aan Fi Europe. Stand-
houders die in aanmerking willen komen 
voor deze prijs, moeten aantonen welke 
moeite zij hebben gestoken in een duur-
zame beursdeelname.

Meer naast de beurs
Fi Europe telt meer nieuwe neveneve-
nementen. Zo zijn er de 2009 Breakfast 
Briefings. Nielsen en ING presenteren 
bij het ontbijt marktanalyses. Zowel de 
eerste als tweede beursdag worden de 
megatrends en hun impact op de indu-
strie bediscussieerd van 9.15 tot 10.00 
uur. Trends als hoe de recessie te lijf 
te gaan en de groei van private label-
producten. Natuurlijk komen ook de 
vier megatrends aan bod: gezondheid, 
ethiek, genieten en gemak.
Niet alleen tijdens het ontbijt maar 
ook gedurende de lunch is er wat op te 
steken. Via de ‘lunch time demos’ zijn 
creatieve chefs in actie te zien en is er 
meer te leren over creatief en innovatief 
management. Reserveren is niet nodig 
en de demo’s zijn gratis. Elke dag om 
12.30 uur in het theater van hal 9.0 of 
9.1. 
Nieuw is verder ‘Ingredients in Action’ 
op stand 9.1 C5. Hier is er aandacht 
voor de trends die een drijver zijn voor 
productontwikkeling. Onderwerpen zijn 
kostenbeheersing, gezondheidsclaims, 
zoutreductie en ‘going natural’. Er is ook 
een ‘tasting bar’, waar in samenwerking 
met Innova Market Insights, trendset-
tende producten vanuit de hele wereld 
zijn verzameld.

Op herhaling
Fie Europe brengt dit jaar opnieuw de 
‘New Product Zone’, een wandelroute 
langs stands met de nieuwste en meest 
innovatieve producten. Ook bekend zijn 
inmiddels de seminar sessies, 30 minu-
ten durende presentaties door bedrijven 
over hun innovaties. Ook deze staan in 
het teken van kostenbeheersing en de 
herformulering en ontwikkeling van pro-
ducten. De sessies worden gehouden in 
het theater in hal 9.0 of 9.1.
Verder mag de bezoeker de diverse 
paviljoens niet missen. In 2009 zijn er 

paviljoens met machines en technische 
innovaties (Food Manufacturing and Pro-
cessing (FiPSS)), over voedselveiligheid, 
een biologisch paviljoen en natuurlijk de 
landenpaviljoens. Deelnemende landen 
zijn: Canada, China, Egypte, Frankrijk, 
Ierland, Korea, Maleisië, Mexico, Spanje, 
de VS en Région Pays de la Loire.
Aansluitend bij de vakbeurs Natural 
Ingredients is er tot slot een masterclass 
over de richtlijn voor medicinale krui-
den, belangrijk bij de verwerving van 
licenties.

De volgende pagina’s belichten enkele innova-
ties die op de beursvloer worden getoond. Carina Grijspaardt-Vink

Bakery innovation of the year 
–	 J.	Rettemaier	&	Soehne	(stand	8L55):	Vitacel,	een	niet-gmo	onoplosbaar	voe-

dingsvezel	uit	maïs.
–	 National	Starch	Food	Innovation	(stand	8H20):	N-Dulge	FR,	een	alternatief	voor	

margarines	in	bakkerijproducten	dat	zowel	de	kosten	als	het	vetgehalte	redu-
ceert.

Confectionery innovation of the year
–	 Loders	Croklaan	(stand	8E10):	Biscuitine,	waarmee	het	gehalte	aan	verzadigd	

vet	wordt	gereduceerd	in	de	chocoladeproductie	zonder	dat	dit	ten	koste	gaat	
van	de	productiesnelheid.	

–	 Aarhuskarlshamn	(stand	8H19):	Deliair,	een	vulvet	voor	zoetwarenproducten	
dat	niet	gehydrogeneerd	is	en	goede	opklopeigenschappen	heeft.

–	 Fuji	oil	Europe	(stand	8Q19):	Redusat,	de	helft	minder	verzadigde	vetten	maar	
met	behoud	van	structuur.

Dairy innovation of the year 
–	 Chr.	Hansen	(stand	8H5):	Chy-Max,	een	nieuwe	generatie	chymosine	voor	de	

kaasproductie.	Minder	kosten,	verbeterde	procesbeheersing	en	smaak,	ver-
lengde	houdbaarheid.

–	 Cargill	Europe	(stand	8L5):	Lygomme,	voor	een	kosteneffectieve	productie	van	
zuivelanalogen	voor	pizzatopping	of	andere	kant-en-klaarproducten.

–	 Dairy	Gold	Food	Ingredients	(stand	9B36):	‘Zero	salt	pumpable	soft	cheese’,	ver-
pompbare	zachte	kaas	met	0%	zout.

Savoury/meat innovation of the year
–	 Chr.	Hansen	(stand	8H5):	Bactoferm	Rubis,	ter	voorkoming	van	oxidatie	door	

zuurstof	in	gesneden	vleesproducten.
–	 DSM	(stand	8K22/8K26):	Maxavor	Chicken,	een	natuurlijk	aroma	dat	kan	wor-

den	geëtiketteerd	als	gistextract.
–	 FrieslandCampina	Kievit	(stand	8L6):	Vana	Crema,	vetpoeders	voor	smaak-

toepassingen	in	hartige	producten.	80%	minder	verzadigde	vetzuren,	goede	
smaak	en	functionaliteit	en	een	houdbaarheid	van	18	maanden.

Snacks/on-the-go innovation of the year
–	 Lyckeby	Culinar	(stand	8H6):	Culinax,	een	aromasysteem	dat	processtabiel	is	en	

daarmee	toepasbaar	in	moeilijk	te	aromatiseren	producten,	zoals	low	fat-pro-
ducten.

–	 Rousselot	(stand	8K14):	met	AperoMallow,	een	vet-	en	suikervrije	hartige	snack	
met	weinig	zout	en	calorieën	en	de	textuur	van	marshmallow.

–	 EPI	Ingredients	(stand	8Q9):	Yoggets,	kleine	nuggets	die	yoghurtpoeder	bevat-
ten.	Toepasbaar	als	deeltjes	(‘inclusions’)	in	onder	andere	chocoladerepen	en	
ontbijtgranen,	salades,	ijs.

Genomineerd voor de Food Ingredients Excellence Awards:

–	 Messe	Frankfurt,	Duitsland
–	 Hall	8.0,	9.0	en	9.1
• fieurope.ingredientsnetwork.com
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