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Ingrediënt & Product

De Food Valley Award, een initiatief van 
de stichting Food Valley, wordt jaarlijks 
uitgereikt aan het meest vernieuwende 
en maatschappelijk verantwoorde pro-
duct, concept of proces in de voedings-
middelen- en voedingsgerelateerde 
industrie. De prijs is in vijf jaar tijd uitge-
groeid tot een onderscheiding waar fabri-
kanten graag naar meedingen. 
“De Food Valley Award doet het goed bij 
zowel het mkb als de grotere bedrijven 
in Nederland. Het biedt winnende en 
genomineerde bedrijven veel publiciteit. 
De nominatie geeft een stukje erkenning 
en je kunt je ermee onderscheiden in de 
markt”, zegt juryvoorzitter Jan Maat, die 
dit jaar het stokje overneemt van Rudy 
Rabbinge. Maat is in het dagelijks leven 

algemeen directeur van TI Food and 
Nutrition in Wageningen.

Motor
Jezelf onderscheiden is de motor achter 
innovatie, stelt Maat: “Waarom zou je 
een product of proces vernieuwen als je 
vervolgens niet kunt laten zien wat er zo 
vernieuwend aan is?” 
Andersom is innovatie een manier om 
jezelf te blijven onderscheiden, en dat 
is niet alleen belangrijk voor individuele 
fabrikanten, maar ook voor Nederland 
als geheel. “De Nederlandse voedings-
middelensector is altijd een sterke 
internationale speler geweest. We zijn 
bijvoorbeeld een van de grootste expor-
teurs van zuivel en vlees ter wereld. Die 

Voedingsmiddelenbedrijven 

kunnen dit jaar voor de zesde 

keer meedingen naar de Food 

Valley Award. Juryvoorzitter 

Jan Maat aan het woord over 

het belang van innovatie, 

voor fabrikanten en voor 

Nederland: “We hebben 

producten met een high added 

value nodig om onze sterke 

positie te behouden.”
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Vijf bedrijven namen de afgelopen vijf jaar de Food Valley 
Award in ontvangst:
– 2005: Valess-FrieslandCampina. De eerste vleesver-

vanger met het mondgevoel van kip, op basis van melk-
eiwit en algen. www.valess.com

– 2006: Reststroomproces-Provalor. Ontwikkelde een 
proces waarbij reststromen – jaarlijks komt er in Neder-
land 500 duizend ton reststromen vrij bij de processing 
van groente – worden verwerkt tot groentesap, -meng-
sels en natuurlijke kleurstoffen. www.provalor.nl 

– 2007: High Tech Frying®-methode-HiFri®. Ontwik-
kelde de High Tech Frying® methode, waarmee smake-
lijke en knapperige snacks met 10-12% minder vet dan 
producten uit een gewone frituurpan te bereiden zijn. 
www.hifri.com 

– 2008: Verrijkt kippenvoer-Newtricious. Kwam op 
het idee kippenvoer te verrijken met pigmenten uit afri-
kaantjes. Het resultaat: met carotenoïden verrijkte eie-
ren die de veel voorkomende Leeftijdsgebonden Macula 
Degeneratie (LMD) helpen voorkomen.  
www.newtricious.com 

– 2009: Etenia™-Avebe. Biedt fabrikanten met Ete-
nia™ – een ingrediënt op basis van aardappelzetmeel 
– nieuwe mogelijkheden om producten gezonder en/of 
natuurlijker te maken: van romige yoghurt en cake met 
minder vet tot snoepgoed zonder gelatine.  
www.avebe.com

Winnende innovaties

Avebe
N

ew
tricious

Stichting Food Valley

FrieslandC
am

pina

VMT_022-023.indd   22 01-04-2010   14:13:45



vmt | 9 april 2010 | nr 8 23

sterke positie staat, met opkomende eco-
nomieën als China of India, onder druk. 
Daarom moeten we continu producten 
met een high added value blijven ontwik-
kelen.”
“Ons land doet het qua innovatie niet 
slecht, maar er kan best een tandje bij, 
zowel in de voedingsmiddelenindustrie 
als in andere sectoren. Met 0,6% van de 
omzet in voedingsmiddelen investeren we 
relatief weinig in vernieuwing. In een land 
als Denemarken is dit percentage bijvoor-
beeld twee keer zo hoog”, zegt Maat. 

Stimulans
De juryvoorzitter vindt het dan ook goed 
dat innovatie zo nadrukkelijk gestimu-
leerd wordt in Nederland. “Er lopen 
verschillende mooie initiatieven die de 
kennisinfrastructuur in ons land verbe-
teren en daarmee de innovatiekracht 
vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de 
mkb-innovatieprojecten die via de Food 
and Nutrition Delta geïnitieerd worden, 
het precompetitieve onderzoek dat wij 
hier binnen TI Food and Nutrition uitvoe-
ren en aan de activiteiten van de stichting 
Food Valley: het stimuleren van innovatie 

en bedrijvigheid. Een innovatieprijs als 
de Food Valley Award past helemaal in dit 
plaatje.”

Drivers voor vernieuwing
Gezondheid en duurzaamheid zijn 
belangrijke drivers voor vernieuwing, 
meent Maat. “Dat zie je bijvoorbeeld 
aan de innovaties die afgelopen vijf jaar 
de award hebben gewonnen. Valess 
van FrieslandCampina is een duurzaam 
geproduceerde en lekkere vleesvervanger 
die inspeelt op de behoefte van de con-
sument aan gebruiksgemak. Het proces 
dat Provalor ontwikkelde om groentesap 
te winnen uit reststromen is niet alleen 
duurzaam en gezond, maar ook nog 
eens kosteneffectief. De frituurmethode 
van HiFri® heeft een grote impact op 
de gezondheid door verlaging van het 
vetgehalte van frites en Avebe laat met 
Etenia™ zien dat je gezonde producten 
kunt ontwikkelen met een lekkere smaak 
en textuur. Newtricious ten slotte is een 
mooi voorbeeld van hoe je een belang-
rijk gezondheidsprobleem, in dit geval 
een ernstige oogziekte, op een simpele 
manier kunt voorkomen.”
“Overigens vind ik het mooi om te zien 
dat bedrijven in staat zijn om drivers in 
de markt te herkennen en daar samen 
met de juiste partners op inspelen. Dat 
maakt het juryvoorzitterschap voor mij 
extra leuk en inspirerend.”

Samenwerking
“Gezondheid, duurzaamheid en well-
being worden, naast voedselveiligheid, 

de komende jaren steeds belangrijker”, 
zo verwacht de juryvoorzitter, “de consu-
ment begrijpt deze onderwerpen steeds 
beter en zal daardoor meer eisen gaan 
stellen aan voedingsmiddelen.” Maat 
ziet daarnaast mogelijkheden voor pro-

cesoptimalisatie: zo effectief mogelijk 
producten met toegevoegde waarde pro-
duceren. “Denk daarbij aan intensificatie 
van processen, waarbij je product- en 
procesontwerp grondig en in samenhang 
tegen het licht houdt.”
Maat adviseert voedingsmiddelenbedrij-
ven continu alert te zijn op hoe zij toege-
voegde waarde kunnen creëren. “Grote 
lijnen zijn bijvoorbeeld uitgezet door het 
Europees Technologie Platform Food for 
Life. Die kunnen goed als inspiratiebron 
dienen.”
“Zie je mogelijkheden om waarde toe 
te voegen, zoek dan – net als de eer-
dere winnaars van de Food Valley Award 
– samenwerking met partijen die je ver-
sterken. Zeker bij innovatie in duurzaam-
heid is dat belangrijk. Als fabrikant heb 
je te maken met verschillende partijen in 
de keten, van boer en toeleverancier tot 
retailer. Wie duurzamer wil produceren, 
ontkomt er daarom niet aan om samen te 
werken”, aldus Maat. 
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Lisette de Jong
Ir. L. de Jong is freelance journalist

Wilt u met een vernieuwend en maatschappelijk 
verantwoord product, concept of proces mee-
dingen naar de Food Valley Award in 2010, dan 
kunt u zich tot 1 mei aanstaande aanmelden op 
www.foodvalley.nl/award. Op de site is infor-
matie te vinden over de deelnamevoorwaarden 
en de procedure. Winnaars van de Food Val-
ley Award krijgen onder meer een kunstwerk 
van Olav Slingerland en een tweejarig gouden 
lidmaatschap van de Food Valley Society ter 
waarde van €6.000,- en kunnen rekenen op veel 
extra publiciteit. De prijsuitreiking vindt plaats 
op 7 oktober 2010, tijdens de jaarlijkse Food Val-
ley Conferentie, in CineMec in Ede.
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‘Er lopen mooie initiatieven die 
de kennisinfrastructuur in ons 
land verbeteren’

Jan Maat, algemeen directeur TI Food and 
Nutrition in Wageningen, is dit jaar juryvoor-
zitter van de Food Valley Award. 
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