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De populariteit van ethnische gerechten
en ‘spicy’ smaken neemt toe, zo bleek
ook weer tijdens de internationale vak-
beurs Food Ingredients Europe (FIE), af-
gelopen november in Parijs. Die bood-
schap komt voor de ingrediëntenontwik-
kelaars en -leveranciers Strik Ingredients
uit Eemnes en de in Helmond gevestigde
Huijbregts Groep niet uit de lucht vallen.

Etnisch
“De globalisering heeft de afgelopen ja-
ren nadrukkelijk haar stempel gedrukt
op de wereld van sauzen en dressings.
Bleef het gamma buitenlandse sauzen
vijf jaar geleden beperkt tot Italiaans, nu
produceren we regelmatig een basis voor

Thaise, Mexiaanse of Afrikaanse smaken.
Ook gebruiken we steeds meer knoflook
daar waar we voorheen uien gebruikten”,
zegt Geert Aikema, commercieel direc-
teur bij de Huijbregts Groep, die onder
meer poedercomponenten en gedroogde
groenten verwerkt tot bouwstenen voor
soepen en sauzen.
Robert Strik, managing director bij Strik
Ingredients, heeft vergelijkbare ervarin-
gen: “Er is veel vraag naar ethnische
smaken, zoals zoete Oosterse smaken of
juist pittig Thais of Indiaas. Was voor-
heen een smaak als nootmuskaat popu-
lair, tegenwoordig draait het veel meer
om specerijen als kaneel en komijn.”
Strik Ingredients ontwikkelt stabilisato-

ren, emulgatoren en zowel natte als dro-
ge smaakcomponenten.
Behalve naar ethnische smaken constate-
ren Strik en Aikema een toenemende
vraag naar smaken afkomstig van dichter
bij huis. “Het gebruik van mediterrane
flavours als rozemarijn en basilicum
wordt steeds meer gemeengoed”, zo
weet Aikema.

Vers
Op dit moment wordt nog het meest ge-
bruik gemaakt van droge ingrediënten.
Strik signaleert echter een trend richting
vers en een toenemende populariteit van
natte producten zoals kruidenmelanges,
dressings en marinades. “De consument
wil meer ‘bite’ en ‘tekening’ terugzien in
het eindproduct. Bovendien geven verse
producten een andere beleving dan dro-
ge sausmixen die je met water moet
mengen”, motiveert hij.
Aikema is het met hem eens: “De trend is
dat producten steeds verder bereid aan-
geleverd worden, zodat de consument
het straks alleen nog maar hoeft op te
warmen.” Strik verwacht daarnaast dat

binnen de categorie van natte producten
die met de hogere oliegehaltes aan ter-
rein gaan winnen. “Mensen willen lekker,
en vet is een goede drager voor smaak-
stoffen die een product smakelijk ma-
ken.”
Behalve van de wensen van de consu-
ment hangt voor fabrikanten de keuze
voor nat of droog ook af van het produc-
tieproces en de toepassing. “Een natte
saus is gemakkelijker toe te voegen en te
mengen met een bestaande massa. Poe-
ders daarentegen zijn langer houdbaar,
in grotere volumes te produceren en min-
der zwaar. Dat houdt de productie-,
transport- en opslagkosten relatief laag”,
licht Aikema toe. Overigens doen droge
producten dankzij verbeterde vriesdroog-

Natte versus droge sausmix
Nat Droog

Productbeleving + + / -
Smaak + + / -
Houdbaarheid + / - +
Prijs + / - +
Verpakkingskosten + /- +
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Het gebruik van mediterrane flavours
als rozemarijn en basilicum wordt

steeds meer gemeengoed

De hedendaagse consument

komt tijd tekort, maar wil thuis

wel lekker eten. Dat biedt mo-

gelijkheden voor kruiden-

pasta’s, sausmixen, dressings

en marinades als basis voor

een smakelijke maaltijd. Een

gesprek met smaakmakers

Strik Ingredients en de Huij-

bregts Groep over consumen-

tentrends en technologische

ontwikkelingen in deze sector.

Kant-en-klare sauze

Product en ontwikkeling
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technieken qua smaak vaak niet meer
onder voor natte producten. Aikema: “Je
proeft tegenwoordig geen verschil meer
tussen een vers ei en eipoeder.”

Tailor-made
Zowel natte als droge producten worden
steeds meer tailor-made gemaakt. “Wij
werken aan hele klantspecifieke bind-
systemen en nemen daarin ook de pro-
cesvoering mee. Zo hebben we op basis

van zetmeel, eiwit en gom een aantal
bindsystemen ontwikkeld die hitte- en
diepvriesstabiel zijn”, vertelt Strik. De
ingrediëntenleverancier kijkt daarnaast
naar specifieke combinaties van flavours
en bindsystemen. “Voorbeelden zijn
dressings voor aardappelmaaltijden en
vullingen voor in vis- en vlees-cordon-
bleu. Voor flavouring worden zowel droge
als verse ingrediënten gebruikt.”
De Huijbregts Groep beoordeelt altijd de
relevantie van een behandeling in het
productieproces. “Als het niet nodig is
een nat product te verhitten dan doen we

het niet. Bindende stoffen binnen de zet-
melen, zoals maïs en aardappelzetmeel,
hebben een verhittingsstap nodig om
effectief te zijn, maar er zijn ook koud
bindende stoffen”, zegt Aikema.
Tailor-made mag prettig zijn voor de
klant, de andere kant van de medaille is
dat het productieproces er voor smaak-
makers als Strik Ingredients en De Huij-
bregts Groep niet eenvoudiger op wordt.
Zo werkt de Huijbregts Groep tegenwoor-

dig met zo’n 7.000 recepturen, geba-
seerd op 1.200 verschillende grondstof-
fen. De gereedschapskist van Strik Ingre-
dients doet daar niet voor onder.

Vereenvoudiging
De uitdaging zit voor de ingrediëntenle-
veranciers in de vereenvoudiging van het
eigen productieproces, bijvoorbeeld via
automatiserings- en modelleringssyste-
men. “Alleen zo kunnen we de efficiëntie
vergroten, verkleinen we de foutenkans
en kunnen we een optimale tracking en
tracing garanderen”, zegt Aikema. De
Huijbregts Groep heeft hiervoor een ei-
gen automatiseringssysteem ontwikkeld.
Volgens Aikema zullen technologische

ontwikkelingen in de sector de komende
vijf jaar in het teken van efficiency staan:
“Nieuwe kook- en mengprocessen moe-
ten er voor zorgen dat we nog sneller en
beter poedermengsels en natte sauzen
kunnen maken. Een verdere ontwikkeling
van ons automatiseringssysteem moet
daarbij helpen.” 
Voor Strik zijn de reductie van het aantal
additieven en het gebruik van etherische
oliën de komende jaren belangrijke the-
ma’s. “We zijn bezig met het reduceren
van het aantal E-nummers in onze pro-
ducten en hebben al een range E-num-
mervrije producten ontwikkeld. De ont-
wikkeling van nieuwe maaltechnieken
moet er daarnaast voor zorgen dat er
meer etherische oliën vrijkomen. Etheri-
sche oliën kunnen de flavour verbeteren
en daarmee het gebruik van kunstmatige
toevoegingen verminderen of overbodig
maken.”

Lisette de Jong

Verse ingrediënten als basis voor sauzen, dressings en marinades winnen aan populariteit.
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Zowel natte als droge producten
worden steeds meer tailor-made
gemaakt

Droge sausmix
1. Selectie grondstof-

fen op basis van
productspecifica-
ties, kwaliteit en
prijs

2. Homogeen mengen
van grondstoffen

3. Portioneren
4. Verpakken

Productiestappen
Natte sausmix
1. Selectie grondstoffen op basis van 

productspecificaties, kwaliteit en prijs
2. Homogeen mengen van grondstoffen: 

a. premix oplossen in water 
b. olie, emulgatoren en bindsysteem en 

groenten toevoegen 
c. roeren

3. Desgewenst verhitten, koelen en eventueel 
invriezen

4. Portioneren
5. Verpakken

zen steeds verfijnder

De Huijbregts Groep verwerkt poedercom-
ponenten en gedroogde groenten tot
bouwstenen voor soepen en sauzen.


