
vmt | 30 september 2011 | nr 20 37

Marketing & Consument

‘Taste of the future’ is het thema van de 
Anuga. De beurs belooft dit motto waar 
te maken, getuige het grote aantal nieu-
we producten dat wordt getoond. Deze 
innovaties zijn samengebracht in de 
database die op www.anuga.com is te 
vinden. Een deskundigenjury kiest de 
beste innovaties en die zijn op de Trend-
show Taste11 op de beursvloer te aan-
schouwen. 

Nederlandse inbreng
De Nederlandse inbreng in de nieuwe 
productendatabase telt zo’n 60 nieuwe 
producten (peildatum medio septem-
ber). De variëteit is groot. Er zijn delica-
tessen te vinden, zoals Wijngaardkaas 
van Reypenaer Cheese. Ook is er aanbod 
in de categorie biologisch, met bijvoor-
beeld Crazy citrus dressing van BioBan-
dits. En natuurlijk gaat het – zoals in de 

productcategorie thee – om veel nieuwe 
smaken. Bijzonder product is Grill tubes 
van Bresc, verse kruiden voor vlees, vis, 
groente en gevogelte uit een tube, maar 
ook knoflookpuree met citroensap en 
zeezout. Fishmasters garandeert onder 
Pure Fish Label duurzaam gevangen vis-
soorten en Lovet van dezelfde fabrikant is 
in de oven gegaarde vis die minder vet 
bevat. In de categorie vegetarisch lan-
ceert Enkco Food Group vleesvrije sala-
des maar wel met smaken als kip/curry of 
zelfs ‘vleessalade’. 
De Nederlandse bijdrage omvat 230 
exposanten, met de nadruk op vlees- en 
zuivelproducten als ook biologische voe-
dingsmiddelen.

Authentiek
Naast noviteiten zijn er op de Anuga tra-
ditionele (Duitse) specialiteiten te zien. 

De markt voor deze authentieke produc-
ten groeit in Duitsland dynamisch. Dat 
geldt ook voor het aandeel biologische 
producten. Contacten aanknopen met de 
Duitse voedingsmiddelenindustrie kan in 
hal 10.2, waar de BVE (Bundesvereini-
gung der Deutschen Ernährungsindus-
trie) zich presenteert samen met het 
Duitse ministerie van Landbouw, Voedsel 
en Consumentenbescherming en vijf 
Duitse deelstaten onder het motto ‘Made 
in Germany’.
Verder kent de Anuga een uitgebreid 
randprogramma met fora en specials. 
Industrie en handel ontmoeten elkaar op 
de Anuga Executive Summit, met als cen-
traal thema ‘Mondiale uitdagingen, loka-
le oplossingen. Strategieën voor de toe-
komst’. 

Het wereldwijde voedingsmiddelenaanbod is er te zien. Maar 

dat niet alleen. Nieuwe producten en inzicht in de huidige en 

toekomstige voedingstrends maken een bezoek meer dan de 

moeite waard. Anuga, ‘s werelds grootste foodvakbeurs, wordt 

gehouden van 8 tot en met 12 oktober in Keulen. 

Anuga brengt trends en 
innovaties 

Beurs

Carina Grijspaardt-Vink

Het aanbod van de 6.500 exposanten is voor de verwachte 150.000 bezoekers 
overzichtelijk gehouden door het per productcategorie samen te brengen in feite-
lijk aparte vakbeurzen. Bovendien benoemen trendthema’s de ontwikkelingen die 
dwars door dit aanbod heenlopen. Selectie op de trends is mogelijk via een data-
base.

Wanneer: 8-12 oktober 2011,  
9.00 – 18.00 uur.
Waar: Messe Keulen, hallen 1 tot en 
met 12.
• www.anuga.com

Vakbeurzen en trendthema’s

Anuga

Tien vakbeurzen 
– Fine Food
– Chilled & Fresh Food
– Meat
– Frozen Food
– Dairy
– Bread & Bakery and Hot Beverages
– Drinks
– FoodService
– RetailTec
– Organic

Negen trendthema’s
– Gastronomische producten en  

regionale specialiteiten
– Biologische producten
– Vegetarische producten
– Health & Functional Food
– Koosjere producten
– Halal producten
– Finger Food
– Huismerken
– Ingrediënten

Het aanbod op Anuga is divers, uitgebreid en internatio-
naal. 
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