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Ingrediënt & Product

Dat gezondheid, duurzaamheid en con-
venience belangrijke innovatietrends 
zijn, bleek overduidelijk. De bezoekers 
van Anuga konden de vertaalslag die was 
gemaakt naar (nieuwe) producten zien, 
ruiken en proeven. Met Italië als partner-
land, werd dit jaar een bezoekersaantal 
boven verwachting geboekt. De beurs 
van 8 tot en met 12 oktober trok ruim 
155.000 bezoekers, waarvan 62% van 
buiten Duitsland afkomstig was. Vergele-
ken met vorig jaar waren er meer bezoe-
kers uit Oost-Europa, Midden- en Zuid-
Amerika, Azië en ook uit gastland Duits-
land zelf.

Clean label kruidenproducten
Partnerland Italië toonde diverse innova-
ties op de internationale foodbeurs in 
Keulen. Zo presenteerde de Italiaanse 
producent Turci de kruidenspray Spezie 

Spray. Het smaakextract uit kruiden als 
basilicum, oregano en rozemarijn wordt 
onttrokken en vermengd met water tot 
een spray die zowel op koude als warme 
bereidingen te gebruiken is.
Ook Nederland liet van zich horen met 
het aanbod clean label-producten van 
Bresc. Deze producent van koelverse pro-
ducten, toonde een assortiment varië-
rend van knoflook en kruidenpurees tot 
samengestelde compounds voor onder 
meer de Italiaanse keuken. 
Bresc accountmanager Joost van Schip 
legde uit hoe een etiket zonder E-num-
mers mogelijk is. “Voor de conservering 
wordt gebruik gemaakt van (zee)zout of 
citroensap. In de receptuur kan de zoute 
of zure component eenvoudig worden 
gecompenseerd. Voor verwerking in de 
industrie is dit een product met een fijne 
smaak dat in de koeling ongeveer een 

half jaar houdbaar is.”
Hoogstwaarschijnlijk de jongste deelne-
mer aan de (deel)vakbeurs Anuga Orga-
nic was het Nederlandse bedrijf bioban-
dits. Sinds een jaar heeft het zijn naam 
gevestigd op de markt van biologische 
producten. Tijdens de foodbeurs presen-
teerde het bedrijf organische dressings, 
sauzen en mayonaises met diverse krui-
den. “Alles is op azijnbasis. Door de lage 
pH is het mogelijk een clean label-pro-
duct neer te zetten”, vertelde Hans de 
Boer, eigenaar van het jonge merk. De 
Skal-gecertificeerde producten zijn onge-
veer een jaar houdbaar.

Gezonde dranken
De drankenindustrie toonde met haar 
innovaties ook te streven naar clean 
label-producten. Een veelgebruikte 
smaak die werd geassocieerd met clean 

Het wereldwijde voedingsmiddelenaanbod, nieuwe producten en inzicht in de huidige en 

toekomstige voedingstrends. Dat en meer, maakten een bezoek aan Anuga meer dan de moeite 

waard. VMT nam voor u een kijkje op ‘s werelds grootste vakbeurs voor de 

voedingsmiddelensector in Keulen.

Anuga 2011

Innovatie in gezond, duurzaam 
en convenience

Italiaanse clean-label kruidenspray. Biobandits: Nederlandse, biologische producten.
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label-dranken, was kokos. De Duitse 
drankenproducent Kulau, met een 
Nederlands managementteam, presen-
teerde net als de Braziliaanse producent 
Coco fruit 100% biologisch kokoswater. 
Het water, afkomstig uit jonge kokosno-
ten, is laag in calorieën en vet, bevat 
geen cholesterol en is rijk aan kalium. 
“Door pasteurisatie is het drankje acht 
weken houdbaar”, zei Nicolas Limbrock, 
sales- en marketingmanager van Kulau. 
Naast clean label, was de gezondheids-
trend duidelijk aanwezig. De Oostenrijk-
se fabrikant Rauch Black liet dit zien met 
een zwarte ijsthee. De ijsthee heeft een 
gereduceerd suikergehalte van 30% en 
bevat veel meer zwarte thee dan reguliere 
ijsthee, zo claimt Rauch Black. De kool-
zuurhoudende frisdrank is er in de sma-
ken Citrus Charge en Peach Power.

Drinkazijn met een smaakje
Meest innovatief op Anuga Drinks was 
het drinkbare azijn van de Italiaanse 
fabrikant Acetaia Cremonini. Het drankje 
op basis van balsamicoazijn, is er in drie 
smaken: bosbes, kers en granaatappel. 
Consumenten drinken het als limonade-
siroop, verdund met vijf delen water. 
“Door de aanwezigheid van biofenolen 
heeft het een positief effect op de 
gezondheid”, zegt Paola Sirotti, export-
manager van Olitalia, dochteronderne-
ming van Acetaia Cremonini. 
Voor de samenstelling veranderde er wei-
nig aan de originele balsamicoazijn, 
behalve het toevoegen van appelazijn en 
smaakjes. De zwarte flessen drinkazijn 
met de vruchten er groot op afgebeeld, 
zien er trendy uit. De smaak is wennen, 

waar je zoet verwacht en zuur krijgt. “De 
smaak wordt waarschijnlijk niet erg op 
prijs gesteld door Europeanen. Of het 
ooit een succes wordt in Italië, valt ook 
nog te bezien. Het past niet zo bij de Ita-
liaanse mentaliteit en cultuur”, zegt 
Sirotti. De eerste levering staat dan ook 
gepland voor de Iraanse markt.

Biologisch citroensap in bioverpakking
Een andere Italiaanse drankinnovatie was 
Bio Lemon, een biologisch citroensap in 
een biologisch afbreekbare en compos-
teerbare verpakking.  “In tegenstelling 
tot andere verpakkingen zoals de nieuwe 
fles van Coca-Cola, is deze verpakking 
100% plantaardig. Zelfs het etiket van Bio 
Lemon is beschreven met inkt op basis 
van planten”, zegt Julien Bernard, area 
manager van Polenghi, fabrikant van het 
product.
Het flesje bestaat geheel uit polymelk-
zuur (Pla) afkomstig van maïs. “Het flesje 
is nu stabiel, maar tijdens de twee jaar 
durende ontwikkeling was het een uitda-
ging om een zachte en toch stevige ver-
pakking te krijgen. De eerste flesjes 
waren zo solide als glas, terwijl we streef-
den naar een zachtere fles”, aldus Ber-
nard. 

Plantaardig eiwit
Ook op Anuga Meat was duurzaamheid 
en gezondheid een trend. Vleesprodu-
cent Vion pakte groots uit met Hackplus, 
een combinatie van vers vlees en plant-
aardig eiwit. De half-om-half variant 
bevat 20,5 gram eiwit en 13 gram vet per 
100 gram. Er is ook een gehaktproduct 
waarin uitsluitend varkensvlees of rund-

vlees met een plantaardige component 
wordt gecombineerd. Nieuw waren de 
burgers en zogenoemde Balkan rolls. 
Deze producten zijn er voor in de koeling 
en diepgevroren. 

Delicatessen
Dat delicatessen gezond kunnen zijn, lie-
ten diverse producenten zien op Taste 11, 
een presentatie op Anuga van de win-
naars van de innovatiewedstrijd. Het 
Thaise bedrijf In-Season Foods viel in de 
prijzen met een zoete sushivariant. De 
rijst wordt gedompeld in kokosroom en 
gecombineerd met verschillende 
vruchten(stukjes)vullingen. Daarover-
heen komt dan vaak nog een zoete top-
ping. 
Opvallend was dat er twee sushi-innova-
ties in de prijzen vielen. De Duitse produ-
cent Mjam presenteerde een sushi-sand-
wich, gepositioneerd als een gezonde 
maaltijd of tussendoortje. De rijstsand-
wich heeft de vorm van een driehoekje, 
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 De driehoekige rijstsandwich kreeg een innovatieprijs.

Anuga 2011 werd door 155.000 mensen bezocht.

Hackplus combineert vers vlees met plantaardig eiwit.
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licht, dat microbiologisch bederf tegen 
gaat.
Maar niet alleen de voorbereiding, ook 
het gehele kookproces kan worden gere-
geld met de apparatuur van de grootkeu-
kenfabrikant. In het Self Cooking Center 
kies je een product, een bereidingswijze, 
een temperatuur en een bereidingstijd. 
Ieder gewenst product of gerecht is met 
een enkele druk op de knop te bereiden. 
Door bereidingswijzen op te slaan in het 
systeem, genereer je telkens dezelfde 
kwaliteit. Dit volautomatisch koken zorgt 
ervoor dat minder personeel nodig is.

Het Zinnin concept omvat ook snackbal-
letjes in drie sauzen. Om het openen te 
vergemakkelijken, brengt Zwanenberg 
de vleesconserven luncheon meat en 
ham in een nieuwe verpakking. De vorm 
en het treklipje zijn hetzelfde gebleven, 
maar de ‘blik’-verpakking is nu gemaakt 
van aluminium.

Foodservice
Dit jaar werd op Anuga voor het eerst 
aandacht besteed aan de foodservice-
branche. Wereldwijd gezien wordt er 
meer buitenshuis gegeten en wordt goe-
de voeding in de zorg steeds belangrij-
ker. Ruim 210 bedrijven namen deel aan 
Anuga Foodservice. De innovaties in 
maaltijdconcepten en voedingsmiddelen 
vielen echter tegen. Waar in de voedings-
middelenindustrie veel aandacht wordt 
besteed aan clean label en duurzaam-
heid, geven producenten in de foodser-
vicebranche aan dat afnemers dit soort 
producten te duur vinden. “Wij voldoen 
aan alle eisen, maar nemen bewust geen 
keurmerk. Een keurmerk resulteert in 
duurdere producten, waardoor wij afne-
mers zullen verliezen”, zegt Christoph 
Steden van grootverbruikleverancier 
Handelshof. 

Tijdbesparende apparatuur
Innovaties in apparatuur kwamen beter 
uit de verf. De gemakstrend was een 
opvallende, gemeenschappelijke factor. 
Grootkeukenfabrikant Rational ontwik-
kelde een serie tijdbesparende en 
hy giënische machines en demonstreerde 
daarmee verspreid over de beursvloer.
De normaal gesproken arbeidsintensieve 
werkzaamheden als wassen, schillen, 
pellen, doppen en snijden worden uit 
handen genomen door apparatuur. De 
machines zijn voorzien van ultraviolet-

met of zonder algenomhulsel (nori) en is 
eenvoudig uit de verpakking te halen. 
Ook van deze innovatie is een zoete vari-
ant, in de smaak curry/mango/gember. 

Rood zout
Een geheel andere delicatesse kwam van 
de Italiaanse producent Acetificio Menga-
zolli. Met het rode zout Mantna willen zij 
overmatig zoutgebruik voorkomen. Het 
zout is vloeibaar en daardoor eenvoudig te 
doseren. Tijdens het drogen bindt het zout 
aan Alea klei, wat een rode kleur en een 
hoog ijzergehalte als gevolg heeft.

Convenience
Ook gemak werd met een innovatieprijs 
beloond. De Duitse fabrikant Tillman’s 
introduceerde een verpakking met twee 
voorgebakken hamburgers, twee brood-
jes en zakjes saus voor in het koelvak. De 

rundvleesburgers zijn eenvoudig en snel 
in een (brood)rooster te bereiden.
Niet bekroond met een innovatieprijs, 
maar wel vernieuwend voor vleesproduc-
tenfabrikant Zwanenberg is de soeplijn 
Zinnin. Recentelijk werd de convenience-
lijn op de Nederlandse markt geïntrodu-
ceerd. De houdbare soep met een shelf 
life van 18 maanden wordt verkocht in 
een recyclebare, eenpersoonsverpakking. 
De kop soep is na verwijdering van de 
seal en terugplaatsing van het deksel 
eenvoudig te verhitten in de magnetron. Redactie VMT

Het streven om een gezond 
product op de markt te zet-
ten, kan ook worden gerea-
liseerd door suiker te ver-
vangen door stevia. Van de 
innovaties in de Taste11 
waren er twee producten 
met stevia. De Zwitserse 
producent Villars Maître 
Chocolatiers presenteerde 
‘Noir 60%’, de eerste choco-
lade in Europa zonder toe-
gevoegd suiker op basis van 
stevia. Volgens Villars kun-
nen levensmiddelenproducenten en patissiers 
stevia gebruiken voor de reguliere productie, 
maar dan met een gereduceerd suikergehalte. 
Naast de chocoladereep en de zoetjes, had een 
Duitse zuivelfabrikant een yoghurt in het assor-
timent met stevia als belangrijkste zoetstof. Het 
bedrijf kookt thee van de steviabladeren en 
voegt de thee toe aan het product. Op deze 
manier is stevia toegestaan in zuivel op de Duit-
se markt. Ze voegen nog wel 3% suiker toe om 
de bijsmaak van stevia te maskeren. VMT orga-
niseert op dinsdag 13 december een bijeen-
komst over stevia in het NBC in Nieuwegein. 

Stevia

Hygiënisch en snel, geen handen meer nodig.Compleet pakket voor twee hamburgers.

‘Een polymelkzuur verpakking 
met planteninkt is 100% 
biologisch afbreekbaar’
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