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Ingrediënt & Product

De Nederlandse voedingsmiddelenmarkt 
is in vergelijking met de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk 
kleiner. Toch is het geen verrassing dat 
Nederland op een derde plaats staat met 
het lanceren van innovaties op gebied 
van duurzaamheid. Zo lanceerde Neder-
land volgens de analyse van Innova Mar-
ket Insights 13,5% van de duurzame 
innovaties in 2010. De VS stonden op de 
eerste plaats met 36,1%, gevolgd door 
het VK met 20,8%.

Duurzame materialen
Grote voedingsmiddelenconcerns in 
Nederland presenteren hun duurzaam-
heidstrategieën. Zo waren op VMT Food 
Event de plannen te beluisteren van 

bedrijven als Coca-Cola, Heineken, 
Heinz, Nespresso en Sara Lee. Het gaat 
om een diversiteit aan maatregelen, 
waaronder het verlagen van de CO2-uit-
stoot en vaak ook het gebruiken van 
duurzame verpakkingen. Frisdranken-
fabrikanten nemen daarin het voortouw. 
Coca-Cola gebruikt de ‘PlantBottle’ en in 
reactie daarop kwam PepsiCo met de 
eerste Pet-fles vervaardigd uit plantaar-
dig materiaal. PepsiCo gebruikt voor de 
nieuwe verpakking gras, pijnboomschors 
en graanschillen.

Aseptische verpakkingen
Verpakkingsfabrikanten kwamen recent 
met innovaties voor aseptische verpak-
kingen. Met de ‘Combibloc EcoPlus’ 

claimt SIG Combibloc de CO2-uitstoot 
gedurende de levenscyclus van de ver-
pakking met 28% te verlagen ten opzich-
te van het huidige kartonnen literpak 
door gebruik van een hoger percentage 
houtvezel (82%). Het Duitse Milch-Union 
Hocheifel, producent van UHT-melkpro-
ducten, zal de Combibloc Ecoplus op de 
Duitse retailmarkt introduceren. SIG 
Combibloc heeft ook een lichtere variant 
schroefdop geïntroduceerd: 1,85 gram 
ten opzichte van 4,9 gram voorheen.
Tetra Pak lanceerde eerder dit jaar het 
FSC (Forest Stewardship Council)-keur-
merk op drankenkartons. Het FSC-keur-
merk garandeert dat het hout waarvan 
het karton is gemaakt, afkomstig is uit 
beheerde en andere gecontroleerde bos-

570 nieuwe producten gebruikten in 2010 de woorden ‘duurzaam’, ‘duurzaamheid’ en ‘duurzame 

energie’ op de verpakking als claim of vermelding, zo blijkt uit een analyse vanuit de Innova Data-

base. In 2009 waren dit er 318 en in 2008 kwam het aantal producten niet hoger dan 213. De aan-

passing naar een verantwoord en duurzamer product of proces is een duidelijke trend.

Duurzame verpakking is dé 
trend in foodsector

Voorbeelden van 
productintroducties 
met een vermelding 
of claim op de ver-
pakking die verwijst 
naar duurzaamheid.

Stonyfield O’Soy biologische soja-
yoghurt van Danone.

Stonyfield biologische B-Healthy 
yoghurt met laag vetgehalte van 

Danone.

Polenghi Bio Citron, Frans biolo-
gisch citroensapje.

Milch-Union Hocheifel magere UHT-
melk in CombiBloc.

Stonyfield babymaaltijden met fruit 
en groente van Danone.

Groene erwten van Stahlbush Island 
Farms.
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sen. Bovendien brengt deze leverancier deze maand de eerste 
aseptische kartonnen verpakking in flesvorm voor de categorie 
houdbare melk op de markt.

Verpakking en imago
Een ander voorbeeld gericht op vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen is de reNEWabottle van Naked Juice. Het 
merk introduceerde deze nieuwe verpakking die volledig is 
gemaakt van rPET (recycled PET) voor zijn sappen en smoot-
hies. Naked Juice beweert met deze overgang meer dan 12.000 
m3 afval te verminderen. Het gebruik van de gerecycleerde fles-
sen in plaats van ‘virgin’ PET zou de uitstoot van broeikasgassen 
met 35% verminderen.

Te snel
Dat duurzame verpakkingsontwikkelingen ook te snel en ver 
kunnen gaan, overkwam PepsiCo/Frito-Lay in de VS bij de intro-
ductie in 2010 van de biologisch afbreekbare verpakking voor 
het merk SunChips. De vernieuwde zak paste in de strategie 
naar verduurzaming maar na een korte periode op de markt te 
zijn geweest, werd de eerste versie weer aangepast omdat de 
zak te veel lawaai maakte tijdens eten. Een duidelijk signaal om 
de wensen van de consument niet uit het oog te verliezen, ook 
niet bij verduurzaming.

Duurzame verpakking is dé 
trend in foodsector
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Ingrediënten

SQF-certificaat voor cranberryfabriek
Ocean Spray heeft de 
hoogst haalbare SQF (Safe 
Quality Food) certificering 
behaald voor voedselpro-
ductie en -distributie. NSF 
International kende het SQF 
2000 code level III toe aan 
vier productievestigingen in 
de Verenigde Staten. Ocean 
Spray produceert, verwerkt 
en bewerkt gedroogde zoe-
te cranberry’s. Het keurmerk 
vereist dat leveranciers een 
uitgebreide voedselkwaliteitsbeoordeling uitvoeren en 
vastleggen over hun producten en processen. 

www.oceanspray.comQQ

Zoet zonder suiker
Givaudan breidt het programma Tastesolutions uit met een 
smaakversterker voor de zoete smaak om producten met 
minder suiker toch zoet te doen smaken. Tastesolutions 
levert gebalanceerde smaakprofielen voor zowel natuurlijk 
als kunstmatig gezoete producten door de zoetheid te ver-
sterken en het maskeren van ongewenste smaken. Givau-
dan ontwikkelde een zoetheidscurve om de veranderingen 
in perceptie van zoetheid in de tijd te visualiseren.

www.givaudan.comQQ

Mals bruin brood
Danisco introduceert een 
blend waarmee tarwebrood 
langer zacht blijft. De 
blend, Grindsted Fiberline 
105, is gebaseerd op hydro-
colloiden, emulgatoren en 
enzymen. “Deze blend 
geeft tarwebrood dezelfde 
‘eetkwaliteit’ als wit 
brood”, zegt Jan Charles 
Hansen, senior bakery appli-
cation specialist bij Danisco. Volgens het Deense bedrijf is 
de houdbaarheid van tarwebrood met deze blend net zo 
lang als die van wit brood. 

www.danisco.comQQ

Natuurlijke kleurstofproductie
Chr. Hansen heeft een nieuwe fabriek voor de productie 
van kleurstoffen geopend in Lima, Peru. De fabriek zal de 
productie van carmine, een rode kleurstof, voor zijn reke-
ning nemen. De Deense ingrediëntenleverancier vernieuw-
de ook de fabriek in Avedoere, Denemarken. Deze fabriek 
is gespecialiseerd in de productie van natuurlijke gele, 
rode, groene en witte kleurstoffen.  

www.chr-hansen.comQQ

Meer ingrediënten: www.vmt.nl

VMT belicht regelmatig product-
trends op basis van een analyse uit 
de Innova Database (www.innovadatabase.com). In de 
Innova Database zijn de wereldwijde productintroducties 
samengebracht. De database bevat productfoto’s, fabri-
kant- en merknaam en een complete ingrediëntenlijst. Er 
zijn mogelijkheden voor onder meer trendanalyses, down-
loaden van trendrapportages van productcategorieën en 
e-alerts om on-line de mondiale ontwikkelingen in product-
vernieuwing te volgen.

Innova Database

Figuur 1. Landenanalyse van het percentage geïntroduceerde pro-
ducten die ‘duurzaam’, ‘duurzaamheid’, ‘duurzame energie’ als ver-
melding of claim gebruiken op de verpakking (periode 2008-2010). 
Bron: Innova Market Insights.
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