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Ingrediënt & Product
Thema: Zero met smaak

Het verbeteren van de efficiëntie, het 
verkorten van de marktintroductie en 
het besparen van kosten: dit zijn alle-
maal voordelen bij het uitbesteden van 
productie. Het is immers lang niet altijd 
voordelig om producten in eigen huis te 
produceren. De beurs voor gezonde en 
natuurlijke ingrediënten HI Europe en NI 
heeft een speciale stand ‘Supplement & 
Contract Manufacturing Trail’ ingericht 
om bezoekers van de beurs in Madrid te 
informeren over deze trend. 

Duurzaamheid
De ‘Sustainability Pavilion & Trail’ maakt 
voor het eerst zijn opwachting op HI 
Europe. Consumenten, overheden en 
handelspartners oefenen druk uit op 
fabrikanten om duurzaam te produce-
ren. Producenten op hun beurt vragen 
aan leveranciers verantwoordelijk inge-
kochte ingrediënten. Het paviljoen biedt 
exposanten de mogelijkheden om hun 
expertise en diensten te tonen voor een 
duurzame keten. 
Volgens de beursorganisatie bieden 

grondstoffen die de impact op het kli-
maat en milieu beperken competitieve 
voordelen bij het vinden van klanten 
(fabrikanten). Niet alleen duurzaamheid 
werkt onderscheidend; het subonderdeel 
daarvan, biologisch, doet dat misschien 
nog wel meer. De omzet in dit segment 
verdubbelde in vijf jaar tijd van $23 mil-
jard in 2002 naar $52 miljard in 2008. 
Daarom is er ook deze keer weer het 
‘Organic Pavilion’. 

Biodiversity Awards
De groene trend vertaalt zich verder 
in de Biodiversity Awards die voor het 
eerst plaatsvinden tijdens HI Europe. Dit 
gebeurt ter gelegenheid van het Inter-
nationale Jaar van de Biodiversiteit van 
de Verenigde Naties. Bedrijven die een 
bijdrage leveren aan het bevorderen van 
de biodiversiteit (zoals duurzame sourcing 
of natuurbehoud) in hun supply chain 
komen in aanmerking voor de awards, die 
uit twee categorieën bestaan: Biodiversity 
Leadership en Biodiversity Innovation.
Een onafhankelijke jury met vertegen-

woordigers uit het zakenleven en inter-
natonale organisaties beoordelen de 
inzendingen. Het Ingredients in Actions-
platform reikt handvatten aan om trends 
concreet te vertalen naar productontwik-
keling. Onderwerpen als hartgezondheid, 
spijsvertering en voeding voor ouderen 
en jongeren komen aan bod. 

Nieuwe producten
Bij de ‘New Product Zone’ stellen produ-
centen van ingrediënten hun nieuwste 
producten ten toon. Zo komt DSM met 
Fruitflow; een ‘natuurlijk en wetenschap-
pelijk onderbouwd’ ingrediënt voor een 
gezonde bloedsomloop. Lipid Nutrition 
brengt Clarinol een klinisch bewezen 
ingrediënt voor weight management. 
De VegBoost van Roquette is het plant-
aardige alternatief voor melk zonder 
bijvoorbeeld gluten en lactose. Op de 
beursdagen 16, 17 en 18 november zijn 
er verschillende seminars van ingrediën-
tenleveranciers. Verder reikt de organi-
satie op de eerste dag van HI Europe de 
HI Excellence Awards uit voor de beste 
innovatie. Fruitflow van DSM Nutritional 
Products en de prebiotische vezel Vivinal 
GOS van FrieslandCampina Domo beho-
ren tot de kanshebbers. 

De trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen bereikt ook Health Ingredients (HI) 

Europe en Natural Ingredients (NI) 2010 dat deze keer van 16 tot en met 18 november Madrid 

aandoet. Een andere constatering is het uitbesteden van productie.

Duurzaamheid ook thema op 
HI Europe

HI Europe en NI vindt plaats in 
het conferentiecentrum IFEMA in 
Madrid. De openingstijden op dins-
dag 16 en woensdag 17 november 
zijn van 10.00 tot 17.30 uur. Op 18 
november is de beurs van 10.00 tot 
16.00 uur geopend. 

HI Europe en NI 2010
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HI Europe trok veel bezoekers in 2008.
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