
vmt | 12 januari 2007| nr 1/220

Productontwikkeling

Voor de lekkerbekken: een fontein met (Fabuless) chocolade. 

Foto’s: VM
T.

Met graan als basis zijn prima vleesvervangers te bereiden.

Dankzij technieken als encapsulatie en vriesdrogen is visolie te
gebruiken voor smakelijke, ‘niet vissige’ drankjes.

CMP Information, het brein achter de vakbeurs Health Ingredients (Hi) Europe beloofde deel-

nemers een zintuiglijk feest en de grootste beurseditie tot nu toe. De organisatie maakte beide

beloftes waar. Fijnproevers kwamen met de vele productconcepten in de stands volop aan hun

trekken en het bezoekersaantal overtrof met ruim 9.000 het evenement van twee jaar geleden. 

Hi Europe 2006 
feest voor de zintuigen

Aandacht was er in Frankfurt ook voor biologisch geproduceerde
ingrediënten.



Vakbeurs

vmt | 12 januari 2007| nr 1/2 21

Het was druk op de vakbeurs voor ‘health
ingredients’ Hi Europe, die van 14 t/m 16
november 2006werd gehouden in de uit-
gestrekte hallen van de Frankfurter Mes-
se. Naast het aantal bezoekers was ook
het aantal exposanten groter dan ooit:
440. Onder de exposanten waren meer
Aziatische fabrikanten dan voorheen,
vooral uit China en India. 

Claims?
Net als twee jaar geleden waren thema’s
als overgewicht, diabetes, darm- en hart-
gezondheid duidelijk aanwezig op de
beursvloer. Op het eerste gezicht leek er
daarentegen weinig aandacht te zijn voor
het onderwerp gezondheidsclaims, ook
al wordt de nieuwe Europese claimswet-
geving eind januari van kracht. Tijdens
innovatieseminars (zie kader ‘Innovatie-
seminars’) stond het thema wel op de
agenda.
Op de beurs werden veel nieuwe oligo-
sacchariden gepresenteerd, sommige als
prebiotica ter bevordering van de darm-
gezondheid, andere tandvriendelijk en
met een lage energiewaarde en glycemi-
sche index (GI). Opvallende nieuwkomer
was het product XTend isomaltulose van
Golden Award winnaar Cargill (zie kader
‘Hi Awards’), de eerste verteerbare suiker
met een lage GI op de markt. Ook
Roquette was van de partij, onder meer

met de oplosbare vezel nutriose, die sui-
ker kan vervangen, het vezelgehalte van
producten verhoogt en leidt tot een lang-
duriger energieafgifte na consumptie.
Ook fabrikanten van verzadigende ingre-
diënten als Fabuless (DSM) en Pinnothin
(Lipid Nutrition) waren vertegenwoor-
digd op Hi Europe 2006. In VMT-3 komt
een uitgebreid artikel over dit onder-
werp.

Hartgezondheid
Behalve overgewicht was ook het thema
hartgezondheid populair. Fabrikanten
van cholesterolverlagende plantenstero-
len (Benecol, Cargill, Lipo-Phytol, P&G
Food Ingedients), soja-isoflavonen (Car-
gill) en de populaire ‘visolievetzuren’ EPA
en DHA  (onder meer Martek Biosciences,
Cognis) presenteerden op de beurs de
nieuwste producten en toepassingen. 
De Spaanse Natraceutical Group gaf een
showcase-presentatie over het choleste-
rolverlagende effect van oplosbare vezels
afkomstig uit cacao. Uit dierproeven
komt naar voren dat deze stof het gehalte
aan het slechte ‘LDL-cholesterol’ in het
bloed omlaag brengt. Het door Natra-
ceutical ontwikkelde ingrediënt bevat 37-
42% oplosbare vezel en ongeveer 2,5%
vet. “Daarmee is het niet alleen geschikt
ter verhoging van het vezelgehalte in pro-
ducten, maar ook voor low fat-toepassin-
gen. Daarnaast kan het textuur en volu-
me geven aan bakkerijproducten”, aldus
de fabrikant. 

‘Next generation’
Cargill bracht haar nieuwe product Car-
diabeat voor het voetlicht, een ingrediën-
tenmix gebaseerd op fytosterolen die bij
een dosis van 2 g per dag niet alleen het
LDL-cholesterolgehalte verlaagt, maar
ook de verhouding tussen het goede
HDL- en het slechte LDL-cholesterol ver-
hoogt. De fabrikant bestempelde het
product vanwege dit dubbele effect als
een ‘next generation’ ingredient’. Andere
producten van Cargill op het gebied van
hartgezondheid zijn Coro Wise planten-
sterolen ter verlaging van het LDL-cho-
lesterol, en de eveneens cholesterolver-
lagende vezel Barliv bèta-glucaan. 

Plantaardige DHA
Martek Biosciences gaf een presentatie
over plantaardige alternatieven voor vis-
olie. Een vetzuur als DHA kan gewonnen
geworden uit mariene algen. “Voordeel is
dat je een product krijgt dat vrij is van
zware metalen en dat geschikt is voor

zowel vegetariërs, moslims die halal wil-
len eten als mensen die er een kosjer eet-
patroon op na houden. Daarbij komt dat
DHA uit algen stabieler is dan de tegen-
hanger uit vis”, aldus een medewerker
van Martek. De plantaardige DHA is vol-
gens de fabrikant te verwerken in bijvoor-
beeld yoghurt, kaas en ijs. 
Ook voor de verwerking van hartgezond-
heid bevorderende ingrediënten in voe-

dingsmiddelen en supplementen was er
aandacht. Zo toonde Kievit mogelijkhe-
den voor het encapsuleren en vriesdro-
gen van visolie. Volgens een vertegen-
woordiger van het bedrijf is visolie via
vriesdrogen te verwerken tot een stabiel
en goed oplosbaar poeder. 

Verheugen
Kortom, Hi Europe 2006 bood voor ieder-
een met trek in innovaties, ideeën en
smakelijke producten wat wils. Wie zijn
maag al weer voelt rammelen, kan zich
alvast verheugen op de volgende edities.
De komende Fi Europe vindt plaats van
30 oktober t /m 1 november 2007 in Lon-
den, de eerstvolgende Hi Europe wordt
van 11 t/m 13 november 2008 gehouden
in Parijs. 

Lisette de Jong

NIZO food research en TNO Kwaliteit van Leven
organiseerden tijdens Hi Europe in samenwerking
met het Food Safety Magazine, het Organic Pro-
cessing Magazine en marktonderzoeksbureau
Mintel innovatieseminars. Aan bod kwamen
onderwerpen als bioactieve peptiden, het man-
agen van voedselveiligheid, targeted health en
de Europese markt voor biologische producten.
Een van de seminarsessies was gewijd aan
gezondheidsclaims, een zeer actueel thema nu de
Europese claimswetgeving eind januari van
kracht wordt. 
Enkele tips voor fabrikanten:
– Overweeg de aanvraag van een voedings-

claims op nationaal niveau.
– Probeer alvast in aanmerking te komen voor

een generieke gezondheidsclaim op nationaal
niveau om hiermee goedkeuring op Europees
niveau te vergemakkelijken.

– Zorg bij ziekterisicoreductieclaims en claims
gericht op kinderen voor een gedegen voor-
bereiding.

Meer over de Europese wetgeving voor gezond-
heidsclaims leest u op pagina 10-12 van deze VMT. 

Innovatieseminars

‘Thema’s als overgewicht, diabetes,
darm- en hartgezondheid waren
duidelijk aanwezig’

Cargill werd met het product Xtend isomaltulose
winnaar van de gouden Hi Award. Xtend isomal-
tulose is de eerste verteerbare suiker met een
lage glycemische index (GI). Het ingrediënt
brengt na consumptie slechts een lage glucose-
en insulinepiek in het bloed te weeg. Het ingre-
diënt kan insulineresistentie helpen voorkomen
en past in een dieet voor diabetici. Lipid Nutri-
tion, onderdeel van Loders Croklaan, ontving de
zilveren Hi Award voor het hongeronderdrukken-
de ingrediënt Pinnothin. Berkem ging met brons
naar huis voor Svetol, een koffie-extract dat bij-
draagt aan de regulering van het lichaamsge-
wicht.
www.cargill.com
www.lipidnutrition.com
www.berkem.com

Hi Awards


