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Ze wil het toch even gezegd hebben. Het 
fruit dat in de purees van Ponthier zit, 
wordt door het bedrijf grondig gecontro-
leerd op pesticiden. “Onze concurrenten 
doen dat niet”, glimlacht een trotse Corin-
ne Anderson, exportmanager van Pont-
hier, terwijl ze voor de glazen vitrines met 

fruitpurees staat. Ze wijst op twee stazak-
ken met daarop het Europese biologische 
logo. De smaken aardbei en framboos zijn 
nu verkrijgbaar in een biologische variant. 
Vooral vanuit de restaurants was hier veel 
vraag naar. De pureeverpakkingen zijn 
makkelijk te openen en te sluiten.

Gemak en natuurlijk
De combi gemak en natuurlijk vormt een 
belangrijke trend op SIAL, zo leert een 
blik bij innovatiebureau XTC World. Daar 
waar in Europa de trends solidariteit (bij-
voorbeeld eerlijke handel) en ecologie 
in het oog springen, draait in Azië alles 
om gemak: eenvoudig te openen, snel op 
te eten en makkelijk mee te nemen. In 
Noord-Amerika zijn ze in voor exotische 
en aparte smaken en moet een product 
veel toegevoegde waarde bieden. In 
Zuid-Amerika draait het om natuurlijke 
producten met een medicinale werking. 
Vaak vormen producten een combinatie 
van die wereldwijde trends. Zo zijn de 
gedroogde en zachte vruchten van Maître 

Natuurlijk en smaakvol leken de sleutelwoorden op SIAL in 

Parijs. Fabrikanten maakten volop gebruik van het Europese 

logo voor biologische producten dat sinds 1 juli verplicht is 

om hun producten te profileren. Ook was er aandacht voor de 

producten gericht op kinderen en duurzaamheid. 

Veel biologische producten op SIAL

Smaakbeleving met  
natuurlijk tintje

Trends spotten bij het Trends & Innovations Observatory. 
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Prunille biologisch (compleet met logo), 
makkelijk mee te nemen en bieden ze een 
breed pallet aan smaken. “We exporteren 
onze producten over de hele wereld”, zegt 
Laetitia Bandit van Maître Prunille. 

Kinderproducten
Bij het Trends & Innovations Observatory 
in hal 6 springt het paviljoen van de Dis-
ney-SIAL Award in het oog. Disney riep de 
prijs in het leven in 2008. Het doel: het 
ontwikkelen van een voedzaam en tege-
lijkertijd smakelijk product. Die dient 
wel aan een aantal voedingswaarden te 
voldoen: zoals een beperkte hoeveelheid 
suiker, zout en vet. De porties mogen niet 
te groot zijn. Het melkproduct Yaggo à 
Boire van Elle & Vire viel in de prijzen. De 
verpakking is gemakkelijk te openen voor 
de kleintjes. Verder bevat het product 
ijzer, calcium, proteïnen. Het Neder-
landse familiebedrijf Brinkers begeeft 
zich op de markt van kinderproducten. 
De luchtige reeks van drie chocolade 
pasta’s met de naam ‘rainbow circus’ en 
getekende dompteur op de verpakking 
stonden trots in het Trends & Innovations 
Observatory. Een belangrijke boodschap 
voor ouders: het broodbeleg is 100% 
biologisch. “Het is geen gewone choco-
ladepasta maar meer een mousse”, zegt 
directeur Danny Schuwer. Het innova-
tieve aan het product is dat het ‘belucht’ 
is. Dit zie je nergens anders, verzekert hij. 
Over hoe Brinkers dat voor elkaar kreeg, 
laat de directeur zich niet uit. Maar het is 
in ieder geval niet eenvoudig om “lucht 
in chocoladepasta te stoppen” om zo het 
mousse-effect te verkrijgen. De pasta is 
ook minder zoet. Brinkers presenteert 
nog meer pastalijnen: ‘It’s my Life’, waar-
bij de nadruk ligt op fairtrade en ‘Cho-
colate Symphony’ met als doelgroep de 
volwassen consument. Tot voor kort was 
Brinkers vooral onder private label actief 
in Nederland, maar in april wil het bedrijf 
onder eigen naam in de Nederlandse 
supermarkten komen.

Biologische smoothies 
De potjes biologische smoothies van Les 
Comtes de Provence willen het authen-
tieke van de Franse streek uitstralen, zo 
laat het logo met kasteel en kroon zien. 
Tegelijkertijd geeft het woord ‘smoothie’ 
aan dat we hier te maken hebben met 
een innovatie. Een gladde massa zonder 
stukjes zoals bij jam, maar solide genoeg 
om op een broodje te smeren zonder dat 
het er gelijk tussenuit druipt. Ook hier zit 
weer een biologisch logo op. Het product 

bevat geen toegevoegde suiker, honderd 
procent fruit en geen kunstmatige toe-
voegingen. Om een zoete smaak te krij-
gen voegt de Franse producent druiven-
sap toe aan de smoothies. De term ‘100% 
fruit’ heeft dus ook betrekking op het 
druivensap. In een product zit dus nooit 
100% aardbei of abrikoos. “Maar het 
druivensap beïnvloedt niet de smaak van 
bijvoorbeeld aardbeien- of abrikozen-
jam”, zegt salesmanager Arnaud Millet. 

Ontgiften
Bij de energie- en gezondheidsdrank-
jes zijn fabrikanten druk bezig om de 
natuurlijkheid van hun product en de 
oppeppende werking ervan voor het voet-
licht te brengen. “Drink op”, zegt direc-
teur Thierry Haguet van het Zwitserse 
Rebootizer als hij de knijpverpakking van 
het drankje in de handen drukt van de 
VMT-redacteur.
Na het naar binnen klokken wordt de 
bedoeling langzaam duidelijk. Het ont-
gift je lichaam, vertelt Haguet. Je mixt 
poeder gemaakt van natuurlijke vruch-
ten- en plantenextracten met extreem 
zuiver water en klaar is het revitalise-
rende drankje. Paardenbloem, zoethout-
extract, citroenmelisse en artisjoksap 
vormen enkele van de ingrediënten. 
Volgend jaar zal het product ook in Neder-
landse supermarkten te vinden zijn. Bij 
onze zuiderburen ligt het al in de schap-
pen. “Het recept is net zo geheimzinnig 
als Coca-Cola”, lacht Haguet. Volgens 
hem heeft EFSA de ontgiftingsclaim goed-
gekeurd. Hij kan het niet nalaten om even 
te wijzen op de innovatie-erkenning die 
de ‘detox shaker’ ontving van SIALs inno-
vatiejury. “We geven het drankje ook te 
drinken aan soldaten van de NAVO”, roept 
Haguet bij het weggaan. 

Shaken
In de zuivelhal schudt een exotische 
schone hevig met de ‘Shakeria’ terwijl 
ze achter de bar staat. Niet voor niets, 
want het is een milkshake. Schudt vijf 
tot zes seconden en je hebt een mooie 
schuimlaag, licht Erich Kienle, directeur 
van Innoprax, eigenaar van het milk-
shakeconcept, toe. Maar wat is hier zo 
innovatief aan? De Zwitserse melk en een 
speciaal melkeiwit die het schuim stabiel 
maakt, reageert Kienle.
Maar het innovatieve zit hem toch vooral 
in de verpakking. Die ligt makkelijk in 
de hand, opent en sluit eenvoudig en 
het rietje zit via een speciale inkeping 
helemaal geïntegreerd in de plastic fles. 

Kienle opent de plastic sluiting en prikt 
het rietje door de aluminium opening. 
Hij rolt de fles heen en weer. “Kijk er 
komt niets uit alleen als hij op z’n kop 
staat.” Toch blijkt de verpakking niet zo 
heel gebruiksvriendelijk. Het is een hele 
worsteling om het rietje tussen de folie 
vandaan te trekken. 

Biologisch en duurzaam
Twee jaar geleden stond biologisch nog 
vrijwel in de kinderschoenen op SIAL. De 
veelheid aan producten met biologisch 
label toont aan dat het segment anno 
2010 aardig volwassen aan het worden 
is. Nu heeft het onderwerp duurzame 

bedrijfsvoering de Franse voedings-
beurs bereikt. Dit viel te merken aan de 
presentaties over duurzaamheid in de 
voedingsmiddelenindustrie die er elke 
beursdag waren: van ISO 26000 tot duur-
zaam transport. Het is nog maar de vraag 
of veel bezoekers al die informatie over 
duurzaamheid tot zich konden nemen. 
Stakingen in België op maandag (de 
tweede beursdag) en dinsdag in Frankrijk 
gooide enigszins roet in het eten. Rond 
15.30 uur was het op de openingsdag vrij 
rustig. Een exporteur van melkpoeder 
zou een paar dagen in Parijs blijven, 
maar hij besloot eieren voor zijn geld te 
kiezen. “Ik kan vandaag mee terugrijden 
met een aantal standbouwers.”

Maurice de Jong

‘Het druivensap beïnvloedt 
niet de smaak van bijvoorbeeld 
aardbeien- of abrikozenjam’

Chinese bezoekers inspecteren Nederlandse chocopasta 
op SIal.
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