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Economie & Bedrijven

Alle innovatieve producten in de cate-
gorieën massaconsumptie, foodservice 
en semi-verwerkte voedingsmiddelen 
en ingrediënten kunnen in aanmerking 
komen voor een Trends & Innovations 
Award die worden uitgereikt tijdens een 
speciale ceremonie. Twee jaar geleden 
selecteerde een onafhankelijke jury 350 
producten uit 41 landen met nieuwe 
voordelen voor de consument. Uiteinde-
lijk zal de jury, bestaande uit innovatie- 
en voedingsdeskundigen, deze editie van 
SIAL vijftien Trends & Innovations Awards 
uitreiken en ook twee speciale prijzen. 
De IPA Innovation Competition 2010 zoekt 
innovaties in een aantal catego rieën: 
‘Process and Equipment’, ‘Research and 
Technology’, ‘Process Management and 
Control’, ‘Packaging’ en ‘Special Jury’. De 
categoriewinnaars krijgen op maandag 
18 oktober de awards uitgereikt. Wat zijn 
de grootste innovaties op de twee Franse 
beurzen? Een impressie.

IPA
Categoriewinnaar Processes and Equip-
ment Award

Het Franse bedrijf Clauger ontwikkelde 
een stand-alone unit die water van 120 
graden Celsius produceert en daarbij 
gebruikmaakt van de warmte die vrij-
komt bij de productie van koude. Deze 
temperaturen zijn volgens het bedrijf niet 
haalbaar met traditionele warmteterug-
winningsoplossingen. Fabrikanten kun-
nen zo besparen op hun energiekosten.

Categoriewinnaar Research and Tech-
nology

Het Belgische JBT Foodtech biedt met 
zijn isolerende keramische coating 
(CCM3) een alternatief voor de traditi-
onele isolatie met steenwol. Het heeft 
als voordeel ten opzichte van de steen-
wolisolatie dat er geen corrosie optreedt 
door condensatie tussen de steenwol-
laag en de te isoleren tank. Bovendien is 
CCM3 bestand tegen chemicaliën. Het 
product is volgens JBT Foodtech mak-
kelijk aan te brengen, waterdicht en 
brandveilig. De coating kan op verschil-
lende apparatuur worden gebruikt zoals 
op boilers, sterilisatoren en pasteurisa-
tietunnels.

Categoriewinnaar Packaging Award

Het Spaanse Montajes Conserveros De 
Galicia brengt een vacuümsluitmachine 
voor niet-ronde blikjes op de markt. De 
machine sealt blikken met afwijkende 
vormen onder hoog vacuüm en asepti-
sche omstandigheden. Het apparaat is 
geprogrammeerd om frequent te reini-
gen en desinfecteren zonder het eerst te 
hoeven demonteren.

Categoriewinnaar Process Manage-
ment and Control

De nieuwe single-band eenmotorige 
controleweger van Bizerba uit Frankrijk 
is speciaal ontworpen om onverpakte 

De Franse vakbeurzen SIAL en IPA staan dit jaar – 17 t/m 21 

oktober – weer bol van de innovaties. Op SIAL vallen honderden 

innovatieve producten te bewonderen bij het Trends & Innovati-

ons Observatory. Bij buurman IPA is er de IPA Innovation Com-

petition.

Weer volop innovaties op 
SIAL en IPA

Vakbeurs
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De aroma’s van Récréasun geven yog-
hurtproducten smaak en kraak. De sma-
ken en de texturen van de producten, zijn 
zaken die bij de jury in het oog springen. 
De smaken zijn: kers en amandel en bis-
cuit en citrus. De aroma’s van het Franse 
bedrijf zijn alleen online te bestellen.

Kaviaar, maar niet helemaal

De parels van truffelsap imiteren kaviaar. 
De kleur en consistentie zijn hetzelfde als 
bij de echte eitjes van de steur. De jury 
van de SIAL-innovaties noemt het voe-
dingsmiddel “een origineel alternatief 
voor echt kaviaar”. Het product van de 
Italiaanse producent Perlage de truffe 
ligt op de plank in glazen potten van 340 
gram.

voedingsmiddelen te wegen en sorteren. 
Voor het opvangen van de gewogen voe-
dingsmiddelen is geen extra transport-
band nodig, want die zit geïntegreerd 
in de enkele aandrijfriem. Deze maakt 
gebruik van een borstelloze, door een 
motor aangedreven uittrekbare band. De 
controleweger voldoet aan de EHEDG-
certificering.

Speciale Jury Award
Triaprocess zegt een mixer te hebben 
ontworpen die mengt zoals een bakker 
met zijn handen deeg kneedt of zoals 
iemands hand een kopje koffie roert. 
Volgens het bedrijf verbruikt het appa-
raat vier tot tien keer minder energie 
dan vergelijkbare systemen. Het Triaxe 
roerblad schraapt het gehele oppervlak 
van een sferische tank. De rotatie van het 
roerblad kan zowel handmatig als met 
de computer worden ingesteld. Het is 
mogelijk om twee tot vier roerbladen te 
gebruiken in verschillende vormen voor 
een gewenste menging.

SIAL
Groentewafels met extra vezel

De groentewafels van het Franse voe-
dingsmiddelenbedrijf Croc’Légumes 
bevatten meer dan 50% groente en 62 
calorieën per portie. De tussendoortjes 
zijn verpakt per 75 gram. De jury ziet het 
product als een goed compromis tussen 
gezondheid en genieten. 

Jam uit een knijpfles

Simple Fruit presenteert op SIAL zijn jam 
in een knijpfles met 80% fruit. De verpak-
king is zwart en valt daarmee op. De jury 
roemt de eenvoud van het product. De 
jam is verkrijgbaar in drie smaken: aard-
bei, abrikoos en framboos.

Rijstsandwich 

De Ricewich van Sushi Ran uit Neder-
land kan een uitstekende vervanger zijn 
voor brood, aldus SIAL’s innovatiejury. 
Het product is verpakt in een plastic 
container samen met een zakje saus. De 
Ricewich kan zowel warm als koud wor-
den genuttigd en is verkrijgbaar in drie 
smaken: Tatsuta (gebakken kip), Tem-
pura Ebi (gebakken garnaal) en Kakiage 
(gebakken groente).

Smaakmaker voor yoghurt

Maurice de Jong

Datum en plaats: IPA en SIAL vinden op 
dezelfde tijd plaats van zondag 17 t/m donder-
dag 21 oktober 2010 in expositiecomplex Paris 
Nord Villepinte in Parijs, Frankrijk. Beide beur-
zen duren vijf dagen en worden iedere vijf jaar 
georganiseerd.
Exposanten: Naar verwachting zullen er 5.500 
exposanten uit 101 landen present zijn bij SIAL, 
bij IPA ligt dit aantal op een kleine 600 uit 29 
landen. SIAL trekt vooral fabrikanten uit 19 pro-
ductsectoren van de voedingsmiddelenindustrie, 
terwijl de standhouders van IPA producenten en 
distributeurs van machines, apparaten en tech-
nologieën zijn. 
Bezoekers: SIAL geldt als verreweg de grootste 
beurs met een beursoppervlak van 215.000 m² 
en een bezoekersaantal van 148.000. IPA is met 
een vloer van 44.000 m² en is met een verwacht 
aantal van 44.000 gasten een stuk kleiner. Beide 
beurzen denken een groter internationaal 
publiek te trekken. Voor SIAL komen belang-
stellenden uit 185 landen (58% internationale 
bezoekers) en voor IPA uit 101 landen (35% 
internationale bezoekers).
• www.sial.fr en www.ipa-web.com

SIAL en IPA
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