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Ingrediënt & Product 

De stichting Food Valley reikt dit jaar de 
prijs voor een innovatief en maatschap-
pelijk verantwoord initiatief in de voe-
dingsmiddelenindustrie voor de 6e maal 
uit. Genomineerd zijn NSure’s molecu-
laire kwaliteitscontrole voor hardfruit, 
het verantwoorde saucijzenbroodje van 
Smilde Bakery en de optimalisatie van 
dierenwelzijn door de VanDrie Group.

Kwaliteit voorspellen
Voor NSure, een spin-off van Wagenin-
gen Universiteit, was deelname aan de 
award een logische stap: “Wij doen niet 
alleen aan innovatie, wij zijn innovatie”, 
aldus algemeen directeur Monique van 
Wordragen. 
NSure ontwikkelde een technologie om 
de kwaliteit van verse landbouwproduc-
ten, zoals appels en peren, nauwkeurig 
vast te stellen en te voorspellen. “Zo kun-
nen telers en handelaars gerichte beslis-
singen nemen over bijvoorbeeld het 

oogsttijdstip, de afzetmarkt, de wijze van 
transport en de bewaarperiode. Er hoeft 
minder product weggegooid te worden.”
De testen van NSure zijn gebaseerd op 
moleculaire diagnostiek. “We bepalen de 
productkwaliteit aan de hand van genac-
tiviteit. De technologie is al bekend in de 
medische wereld, maar wij hebben hem 
toepasbaar gemaakt voor agroketens”, 
vertelt Van Wordragen.

Minder vet en zout
Ook voor Smilde Bakery was meedin-
gen naar de award vanzelfsprekend. 
Commercieel directeur Lex Burki: “Ons 
zusterbedrijf Smilde Foods was vorig 
jaar genomineerd met Novarin, een bak-
kerijmargarine met een verantwoorde 
vetzuursamenstelling. Met de Zócijs laten 
we zien wat voor eindproduct je hiermee 
kunt ontwikkelen. Behalve het deeg heb-
ben we ook de vulling – greenfield – aan-
gepakt.”
De Zócijs is een saucijzenbroodje met 
25% minder vet, zout en calorieën. “Maar 
hij smaakt net zo goed”, benadrukt 
Burki. “Jaarlijks gaan er tweehonderd 
miljoen saucijzenbroodjes over de toon-
bank. Die vervangen door de Zócijs geeft 
een enorme gezondheidswinst.”
Smilde Bakery ontwikkelde het broodje in 
samenwerking met de RijnIJssel Vakschool 
Wageningen, Wageningen UR en Smilde 
Foods. “Samen kom je tot ideeën waar je 
anders nooit op komt”, aldus Burki.

Dierenwelzijn
Kalfsvleesleverancier VanDrie Group laat 
eveneens graag zien wat hij bereikt heeft. 
“Verbeteringen in dierenwelzijn moeten 
breed ingevoerd en gecontroleerd wor-
den en aansluiten bij andere concepten 
voor dierenwelzijn. Wij zien dat onze 
inspanningen van de afgelopen jaren op 
hun plek vallen en daar zijn we trots op”, 
vertelt Henny Swinkels, director Corpo-
rate Affairs. “Een mooi voorbeeld is onze 
samenwerking met de Dierenbescher-
ming. Die heeft ons het Beter Leven-
kenmerk opgeleverd voor onder Safety 
Guard gehouden kalveren.”

Bekendmaking winnaar
Op 7 oktober wordt de winnaar van de 
Food Valley Award 2010 tijdens de Food 
Valley Conferentie bekendgemaakt. 
Centrale vraag tijdens deze bijeenkomst 
in Cinemec in Ede is: Hanteren wij nog 
steeds het juiste verdienmodel? Topma-
nagementgoeroe Jonas Ridderstråle en 
Cees ’t Hart, CEO van FrieslandCampina, 
vertellen hoe ondernemingen een sterke 
marktpositie verwerven. 
Food Plaza is de centrale ontmoetings-
plaats waar activiteiten en tafelgesprek-
ken plaatsvinden om de noviteiten te 
ervaren. Gedurende de hele dag is er 
ruim gelegenheid tot netwerken. 
• www.foodvalley.nl/conference 

Innovaties zijn er in soorten 

en maten, maar hebben een 

overeenkomst: ze vereisen 

visie en durf. Dat bewijzen de 

nominaties voor de Food Valley 

Award  2010. 
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‘Samen kom je tot ideeën  
waar je anders nooit op komt’
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NSure introduceerde een moleculaire tech-
nologie om de kwaliteit van verse landbouw-
producten nauwkeurig vast te stellen en te 
voorspellen. 

De Zócijs, ontwikkeld door Smilde Bakery, 
bevat 25% minder vet, zout en calorieën.

De VanDrie Group ontwikkelde een inte-
grale aanpak waarbij de kalfsvleesketen 
gezamenlijk werkt aan optimalisatie van 
dierenwelzijn.
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