Ingrediënt & Product

Food Valley Award 2011

‘Succesvolle innovatie is
meer dan een hype’
Vleesalternatief Beeter van Ojah, de Nutri-Pulse e-Cooker van
IXL Netherlands en het diagnostisch platform van
ClearDetections zijn in de race voor de Food Valley Award 2011.
“Het zijn uiteenlopende innovaties, alle met groot potentieel”,
aldus juryvoorzitter Jan Maat, algemeen directeur van TIFN.
De Food Valley Award - een initiatief van
de stichting Food Valley - wordt jaarlijks
toegekend aan het meest onderscheidende initiatief in de voedingsmiddelenindustrie op het gebied van innovatie,
samenwerking en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemeen directeur Jan Maat: “Als jury maken we ook
een inschatting van de levensvatbaarheid
op lange termijn. Is iets een hype of meer
dan dat?”
Nieuwe productcategorie
Als het aan Jeroen Willemsen van Ojah
ligt, wordt Beeter (www.beeter.nl) een
blijvertje: “Beeter biedt industrie en culinaire professionals de mogelijkheid een
aandeel te verkrijgen in de groeiende
markt van plantaardige vleesalternatieven.”
Ojah produceert plantaardige, additiefvrije ingrediënten als basis voor vlees- en
visvrije gerechten. De ingrediënten
onderscheiden zich volgens Willemsen

Ojah-oprichters Frank Giezen (l), Jeroen Willemsen (m) en Wouter Jansen.
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van bestaande vleesvervangers door de
lange vezelstructuur. Het resulteert in
een stevige beet en sappig mondgevoel
en ze zijn gemakkelijk te verwerken. De
technologie achter Beeter maakt additieven als (tarwe)gluten, zout en dierlijke
ingrediënten overbodig. Duurzaam
geteelde soja vormt de basis. “Ondertussen werken we al aan een Beeter 2.0 met
erwteneiwit en lupine, en aan een Beeter
3.0 van algen en wortelpulp”, aldus Willemsen.
Koken op maat
Ook voor de Nutri-Pulse e-Cooker van IXL
Netherlands (www.innovation-xl.com)
liggen er marktkansen. Met deze methode, gebaseerd op Pulsed Electric Field
technology, is voedsel in tientallen
seconden tot enkele minuten bij lage
temperatuur te bereiden. Daardoor blijven smaak- en voedingsstoffen beter
behouden. De Nutri-Pulse e-Cooker is
energiezuinig en veilig in gebruik, zorgt

Renske Landeweert van ClearDetections.

voor een homogene verhitting en beperkt
voedselverspilling. “De e-Cooker biedt
een breed publiek economische voordelen, altijd op een maatschappelijk verantwoorde wijze”, aldus Govert van Oord,
managing director IXL Netherlands.
Detectie op zijn kop
Het diagnostisch platform van ClearDetections (www.cleardetections.nl, online
vanaf begin oktober) is de derde genomineerde voor de 2011-award. Directeur
Renske Landeweert: “Fungeerde voorheen de microscoop als gouden standaard bij het opsporen van nematoden,
microscopisch kleine ‘aaltjes’ in de
grond, met ClearDetections wordt dit
DNA-technologie. Een speld zoeken in
een hooiberg is ondoenlijk. Wij hebben
de hele hooiberg in kaart gebracht om
ziektewekkers op te sporen.”
Laboratoria kunnen met het ClearDetections platform grootschaliger, betrouwbaarder, gevoeliger en sneller schadelijke
nematoden opsporen. “Dit levert de
agrarische sector grote kostenbesparingen op”, aldus Landeweert.
De Food Valley Award 2011 wordt uitgereikt
tijdens de Food Valley Expo op 13 oktober in
Cinemec in Ede.
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Govert van Oord (l) en Hans van Oord van IXL
Netherlands.

31

01-09-2011 13:51:53

