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Product en ontwikkeling

Het was op 18, 19 en 20 november druk
op de beursvloer van de ‘Messe’ in Frank-
furt. Heel druk. 12.000 Internationale
belangstellenden, 18% meer dan tijdens
de vorige editie in 2001, lieten zich infor-
meren over de nieuwste ontwikkelingen
op ingrediëntengebied. De aanbieders
toonden veelal complete productconcep-
ten. Vanaf receptuur tot en met (consu-
menten)product werden ideeën aan de
hand gedaan. Soms zelfs met een onder-

bouwing van de marktkansen van het
product via consumentenonderzoek.
Duidelijke trend was de aandacht voor de
positieve effecten van ingrediënt en pro-
duct op de gezondheid. De scope was
daarbij breed: preventie tegen overge-
wicht, reductie van de transvetzuren,
gezonde darmflora, et cetera. Ook de
afwezigheid van genetisch gemodificeer-

de ingrediënten en aandacht voor
natuurlijke en biologische producten
passen in dit rijtje. ‘Non-ggo’ werd zeer
frequent en heel nadrukkelijk op stands
geëtaleerd. Biologische ingrediënten
waren op Fi Europe niet alleen te vinden
in het gelijknamige paviljoen. Opvallend
veel leveranciers brachten binnen hun
programma biologische varianten onder
de aandacht. ‘Biologisch’ ontwikkelt zich
tot een essentieel element van gezond-
heid en duurzaamheid en is niet meer
voorbehouden aan een kleine groep
milieubewuste consumenten.

Natuurlijk en vers
‘Natuurlijk’ is een aspect dat veel aan-
dacht kreeg bij de aanbieders van kruiden
en specerijen. “Het versheidsimago is erg
belangrijk”, zo vertelde Kees den Uijl,
business development manager van
Koninklijke Euroma (sales@euroma.com).
“De mediterrane keuken neemt in
Nederland en Duitsland een belangrijke

plaats in. Deze keuken heeft het imago
puur te zijn en daar hoort vers bij.” Den
Uijl lichtte toe dat om die reden gebruik
wordt gemaakt van bijvoorbeeld zonge-
droogde tomaten en verse basilicum.
“Bestaande smaken worden zo verder
ontwikkeld”.
Qua smaakontwikkeling ziet de Euroma-
manager een duidelijke teruggang naar
de authentiek Europese smaken. “Roze-
marijn met knoflook is daarvan een voor-

Gezond en natuurlijk t
De natuur was veelvuldig
een inspiratiebron voor
nieuwe ingrediënten.
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Food Safety & Hygiene
Voor de eerste maal was op Fi Europe de Food
Safety & Hygiene Arena ingericht. De opzet
was met zo’n 20 deelnemers – waaronder een
aantal uitgevers van vaktijdschriften – zeer
bescheiden. De posterpresentaties waren
grotendeels onbemand. Voor aanvullende
informatie werd verwezen naar stands elders
op de beursvloer Fi Europe. Doel van de orga-
nisatie is dit initiatief verder uit te bouwen. 

Bestaande smaken worden verder
ontwikkeld

Fi Europe 2003 was een ware happening. De twee-

jaarlijkse ingrediëntenvakbeurs trok bijna 12.000

bezoekers uit alle delen van de wereld. Ook het

aanbod was internationaal. Op de beursvloer voer-

den ‘gezond’ en ‘natuurlijk’ de boventoon. Zo wer-

den ‘biologisch’ en ‘non-ggo’ nadrukkelijk onder

de aandacht gebracht. Voor de obesitasproblema-

tiek en de consumptie van ‘verkeerde’ vetten had

de ingrediëntenbranche oplossingen bedacht.
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beeld. Maar ook paprika. Paprikachips
bestaan al heel lang. De smaak daarvan
is gemoderniseerd. Dat is geleidelijk
gegaan, zodat het de consument niet
opvalt. Maar het hartige, rokerige papri-
ka-aroma heeft in de loop van de jaren
plaatsgemaakt voor een verse paprika-
smaak.”

Gebruiksgemak
Natuurlijk en vers gaan bij kruiden, spe-
cerijen en aroma’s niet ten koste van het
gebruiksgemak en de microbiologische
kwaliteit. Voor bijvoorbeeld kruiden-
kwark, in Duitsland een populair pro-
duct, levert Euroma natte producten die
eenvoudig zijn te verwerken. Aangevoerd
in aseptische containers zijn de vloeibare
kruiden eenvoudig toe te voegen en te
mengen. Microbiologisch is het product
zeer goed beheersbaar.
De kruiden die het Franse bedrijf Daregal
(www.daregal.fr) levert, worden enkele
uren na het oogsten al verwerkt om de
smaak en kleur optimaal te behouden. Ze
zijn verkrijgbaar in diverse handzame vor-
men: gedroogd, IQF (individually quick
frozen), verpompbaar, schepbaar in
bevroren toestand, als pellets en ‘bitem-
perature’ (lang houdbaar bij -18°C of 21
dagen houdbaar bij +3/+8°C).

Fuchs GmbH & Co (www.fuchsspice.com)
lanceerde kleurstabiele verse kruiden.
Via het gepatenteerde Herbafresh-
procédé wordt voor verse kruiden een
houdbaarheidstermijn gerealiseerd die
vergelijkbaar is met gedroogde kruiden,
terwijl smaak en groene kleur van de ver-
se kruiden behouden blijven. Gebruik
wordt gemaakt van smaakneutrale toe-
voegingen.
Gemak voor de consument bood DPS,
Dutch Protein Services uit Tiel (www.dps-
food.nl). Met spicy topcoating is het
mogelijk producten als vis, vlees, kip,
groenten of aardappelen vanuit bevroren
toestand in de magnetron op te warmen.
De topcoating die op het bevroren pro-
duct wordt aangebracht, verbetert smaak,
uiterlijk en textuur. Een andere noviteit
van DPS is de ovencoating. Producten

voorzien van de coating worden in de oven
verhit, maar krijgen de smaak en krokante
uiterlijk van een gefrituurd product.

Non-ggo
Steeds meer ingrediëntenleveranciers
profileerden zich als bewaker van de
gehele ‘supply chain’. Traceerbaarheid is
daarbij geen drijfveer maar wel een
belangrijk bijkomend voordeel. Een uit-
gesproken voorbeeld was Soja Austria
(www.soja.at). Het bedrijf brengt volvette
sojaproducten op de markt die gegaran-

deerd ggo-vrij zijn. Die garantie kan wor-
den gegeven doordat uitsluitend sojabo-
nen van Oostenrijkse bodem worden ver-
werkt en in Oostenrijk teelt van genetisch
gemodificeerde gewassen niet is toege-
staan.
Westhove (www.westhove.com), leveran-
cier van thermisch verwerkte ingrediën-
ten van granen, combineerde de claim
‘non-ggo’ met kosjer en biologisch. Het
bedrijf was daarmee geen uitzondering.
Opvallend was dat niet alleen de veelal
kleinere aanbieders in het biologische
paviljoen maar ook de ‘grote’ ingrediën-
tenhuizen biologische varianten in hun
programma hebben opge-
nomen. Het gaat dan om
kruiden en specerijen maar
bijvoorbeeld ook om suiker
en stropen.
Orafti (www.orafti.com)
lanceerde biologische, niet-
ggo suiker onder de naam
NatureSweet voor frisdran-
ken, vruchtenbereidingen,
zoetwaren, desserts, et
cetera. Marijn Oosterink,
general manager van Orafti
BV in Wijchen, voorziet
Europawijd een groei van
biologische ingrediënten.
“Wij leveren enkelvoudige
biologische suikers, maar

trends op Fi Europe
Awards
De eerste prijs voor de
beste innovatie op ingre-
diëntengebied was voor
DMV International
(www.dmv-internation-
al.com). Bekroond werd
Textrion Gel 01, een alter-
natief voor gelatine in
zuivelproducten.
Belangrijke eigenschap
van dit koudoplosbare
ingrediënt dat zorgt voor een goede
producttextuur, is dat het eenvoudig
te verwerken is. Bovendien zorgt het
voor een aangenaam mondgevoel.
De zilveren award ging naar Limagrain
(www.ici.limagrain.com) voor het uit
tarwe gewonnen FCI T-W1000R, even-

eens een ingrediënt dat zorgt voor een
optimale textuur en wel in kant-en-
klaarmaaltijden en soepen. Brons was
er voor Danisco (www.danisco.com)
met het Grindsted Barrier System dat
vochtmigratie tussen verschillende
lagen in gemaksvoeding voorkomt.

DMV International won de eerste prijs in de competitie
om het meest innovatieve ingrediënt. 
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Soja Austria bracht ‘non-ggo’ heel nadrukke-
lijk onder de aandacht. 

Orafti lanceerde Rafti-
sweet en het biologi-
sche NatureSweet als
complete zoetsystemen
voor producten als
jams.
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Ingrediëntenleveranciers profileren
zich als bewaker van de ‘supply chain’
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ook combinaties daarvan, eventueel aan-
gevuld met biologische ingrediënten als
melasse en honing. Een en ander wordt
desgewenst afgestemd of de receptuur of
productiewijze van de klant.”

Convenience solution
Eveneens tailor-made is het Raftisweet-
concept van Orafti. Afhankelijk van de
receptuur van het eindproduct worden
mixen samengesteld van verschillende
suikers. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van het synergistische effect van fructose
en glucose. Oosterink: “De verwerker
hoeft niet meer de afzonderlijke suikers
in te kopen en te filteren en mengen. Wij
bieden een mix die microbiologisch veilig
is en eenvoudig is op te slaan en te ver-
werken. Dat levert een besparing op in de
processing en door de suikerquota waar-

over Orafti beschikt, is het ook prijstech-
nisch een interessante optie.”
Desgewenst gaat Orafti ook nog een stap
verder: “Wij kunnen de zoetstoffencom-
ponent meerwaarde geven door andere
ingrediënten in te mengen. Zo zijn com-
plete formuleringen voor sport- of fris-
dranken of voor bijvoorbeeld bonbonvul-
lingen mogelijk.” Oosterink beaamt dat
Orafti daarmee het pad van co-maken
betreedt. “In feite gaan we toe naar een
‘convenience solution’. De grondstofstro-
men afkomstig van bijvoorbeeld twintig
leveranciers kunnen tot één stroom van
één leverancier worden ingedamd. Ook
vanuit het oogpunt van traceerbaarheid
biedt dit belangrijke voordelen.”
Een volledig productconcept bood ook
Raps GmbH & Co (www.raps.de). Raps
concludeert uit marktonderzoek dat jon-
geren een bijzonder interessante doel-
groep vormen. Producten die deze cate-
gorie aanspreken, moeten ‘hip’ zijn.
Onder het motto ‘food for fun’ wordt een
marinaderange voor trendy vleeswaren-
producten aangeboden, gericht op de
leeftijdsgroep van16 tot 26 jaar. Er zijn
varianten als peach fun, ketchup fun, piz-

za fun en fruit fun. Als onderdeel van het
totale productconcept ontwikkelde Raps
aansprekende verpakkingen en promo-
tiemateriaal.

‘Feel good’
Orafti Active Food Ingredients presen-
teerde nieuwe resultaten van zowel
wetenschappelijk als marktonderzoek.
“Een belangrijke nieuwe bevinding is dat
Raftilose Synergy1 ook bij vrouwen in de
leeftijdscategorie vijftig-plus de calcium-
en magnesiumabsorptie bevordert en
daarmee osteoporose helpt voorkomen”,
zo vertelde manager Sales & marketing
services Christine Nicolay.
Verder verhaalde zij enthousiast over de
bevindingen van wereldwijd consumen-
tenonderzoek. “Overduidelijk blijkt het
belang van ‘the feel good factor’. Wat
consumenten willen is zich goed voelen.
Daarbij zegt men dan: ‘Informeer mij,
maar maak het niet te moeilijk’.” Nicolay
concludeert dat de aandacht voor
gezondheid geen hype is maar een trend.
Om die reden lift Orafti niet mee op de
ruime aandacht die er momenteel is voor
de bestrijding van overgewicht. “Dat is
niet de intrinsieke waarde van prebioti-
sche producten als Raftiline en Raftilose
die de darmgezondheid bevorderen.”
Fiske Benelux (www.fiskebenelux.com)
haakt wel in op de ruime vraag naar vet-
vervangers, laagcalorische zoetstoffen,
cholesterolverlagers, et cetera. Dit
bedrijf, dat vaart onder de vlag van Uni-
var en een voortzetting is van Roland en
Goorden, vertegenwoordigt een scala

aan grote leveranciers in België en/of
Nederland. Recent zijn aan het program-
ma de aardappelzetmeelproducten van
Avebe toegevoegd. Het betreft de (klei-
nere) leveranties aan de minder grote
afnemers. Business group manager
Benelux Jo Lemmens lichtte toe: “Het com-
bineren van producten van verschillende
leveranciers is de kracht van Fiske. Door
die combinatie kunnen wij op een renda-
bele wijze de kleinere hoeveelheden leve-
ren die voor de afzonderlijke ingrediënten-
huizen te beperkt zijn. Want ook aan klei-
nere afnemers willen zij optimale techni-
sche ondersteuning bieden. Dat traject
nemen wij over. Wij beschikken in Brussel
over een nieuw applicatielaboratorium.
Daar nodigen we bedrijven uit om receptu-
ren te ontwikkelen en te testen.”

Gezonde vetten
Loders Croklaan (www.croklaan.com)
biedt aan om op een ‘case-by-case’-basis
mee te denken aan oplossingen om het
gehalte aan transvetzuren en verzadigde
vetzuren in voedingsmiddelen te verla-
gen. Drie kritische factoren zijn daarbij in
het geding, aldus Loders Croklaan: de
smaak, het verwerkingsproces en de ope-
rationele kosten.
Karlshamns (www.karlshamns.com)
kwam in antwoord op de transvetzuren-
problematiek met meer concrete zaken.
Akopol Lt15 is een cacaobotervervanger
die minder dan 15% trans-
vetzuren bevat. Ook voor
vullingen van zoetwaren is
een variant met minder
transvetzuren beschikbaar.
Op de stand van Nutrinova
(www.nutrinova.com)
maakte het omega-3-vet-
zuur DHAcitve haar Europe-
se debuut. DHActive wordt
gewonnen uit microalgen
via een gepatenteerd fer-
mentatieproces en is der-
halve plantaardig. Volgens
Nutrinova biedt dit voorde-
len als een hogere concen-
tratie aan DHA, minder
ongewenste vetzuren, geen
milieuverontreinigingen en
het ontbreken van de typi-
sche smaak van visoliën.
Het ingrediënt kan worden
gebruikt in spreads, yoghurt, granen en
voedingssupplementen.

Carina Grijspaardt-Vink

Vervolg
– Fi Europe 2005: 29 november -

1 december, Villepinte, Parijs-
Noord. Frankrijk.

– Hi (Health ingredients) Europe
2004: 16-18 november, RAI
Amsterdam.

De aandacht voor gezondheid is geen
hype maar een trend

12.000 vakgenoten kwamen naar
Frankfurt voor Fi Europe 2003. 
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ga-3-vetzuur DHActive
van Nutrinova kan als
gezondheidsbevorde-
rend ingrediënt worden
toegevoegd aan des-
sertproducten.

In de vitrine van een groot ingrediëntenhuis
als Béghin Say (www.beghin-say.fr) was bio-
logische rietsuiker te vinden tussen het
‘reguliere’ productengamma. 
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