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Marketing & Consument

Driehonderd verschillende zoetstoffen, 
zoutvervangers, natuurlijke kleurstoffen 
en glutenvrij meel behoren tot de ingre-

diënten die in het spotlicht van Parijs zul-
len staan. De beurs Food Ingredients 
Europe (FiE) groeide in de 25 jaar van 
haar bestaan uit van een evenement dat 

beperkt in omvang was, tot een grootse, 
internationale manifestatie waar inko-
pers van foodbedrijven uit Europa en van 
ver daarbuiten en de ingrediëntenaan-
bieders elkaar ontmoeten. Aanvankelijk 
elk jaar en later met een frequentie van 
een maal per twee jaar, werd de vakbeurs 
volgens de organisatie in de periode van 
25 jaar door meer dan 500.000 mensen 
bezocht.
Parallel aan de Food Ingredients beurs 
vindt al weer heel wat jaren de vakbeurs 
Natural Ingredients plaats, die het aan-
bod brengt van natuurlijke ingrediënten 
en innovaties op dit terrein. Op de in 
totaal 30.000 vierkante meter beursop-
pervlak van beide beurzen ontvangen 

vele ingrediëntenleveranciers, waaronder 
grote bedrijven als Cargill, DSM, Barry 
Callebaut en FrieslandCampina, eind 
november hun bezoekers.

Paviljoen Holland
Op de FiE zijn speciale paviljoens inge-
richt zodat bezoekers zich gericht kunnen 
oriënteren op hun specifieke vraag. Zo 
zijn er paviljoens voor biologisch, food 
ingredients processing safety & services, 
new business en landenpaviljoens. Daar 
is ook Nederland vertegenwoordigd. De 
stichting Food Valley, het ontwikkelings-
programma Oost Nederland NV en het 
Foodpark Veghel zijn aanwezig op het 
Nederlandpaviljoen om geïnteresseerde 

De 25e editie van de vakbeurs Food Ingredients Europe komt er aan. Van 29 november tot 1 

december komen meer dan 1.500 ingrediëntenleveranciers bijeen in Parijs, waar ze de nieuwste 

ontwikkelingen in ingrediënten zullen tonen. Ook worden de Fi Excellence Awards uitgereikt aan 

de meest innovatieve ingrediënten met een hoge toegevoegde waarde voor de 

levensmiddelenindustrie.

25e editie ingrediëntenbeurs  
in aantocht

‘Fi Europe groeide in 25 jaar uit 
tot een internationale 
ingrediëntenmanifestatie’

Categorie Bakkerij:
– Maltichoc van Muntons: vervanger van cacaopoeder. 
– Vitalmalt Seigle van AIT Ingredients: clean label variant 

voor emulgatoren E471 en E481.
– Homecraft Create GF20 van National Starch Innovation: 

glutenvrij meel op basis van tapioca en rijst.

Categorie Zuivel:
– Red Strawberry Fragaria 100 WS van Chr. Hansen: rode 

kleurstof van carmine.
– Cheasing’up van IDI: nieuwe technologie en eiwitten voor 

kaasproductie.
– Delvofresh zure room van DSM: concept voor regionale 

trends op het gebied van zure room.

Categorie Dranken:
– DDW 520 van D.D. Williamson: caramelkleur stabiel bij pH 

beneden de 2,5.
– Purity Gum van National Starch Innovation: emulsiestabili-

sator op basis van waxy maïs.
– Clarisoy van ADM: transparant soja-eiwit bij lage pH.

Categorie Hartig/Vlees:
– Texta Pois 65/70 van Sotexpro: getextureerd eiwit van 

erwt.
– MP 5808 en MP 5809 van Water Rau Neusser Ol en Fett 

AG: coating van brood.
– PuraQ Arome NA4 van Purac: natuurlijke oplossing voor 

zoutreductie.

Snoepgoed:
– Cebes LS75 van AAK: niet-gehydrogeneerde coating van 

vet met een laag gehalte aan verzadigd vet.
– Poeder MA van Purac: gecoat zuur.
– Terra cacao van Barry Callebaut: fermentatietechniek voor 

cacao die geen off-flavors geeft.

Snacks voor onderweg:
– Culinair Include van Lyckeby Culinair AB: natuurlijke kleur- 

en smaakstoffen voor ontbijtgranen en muesli.
– Vis-vitalis van Vis Vitalis: mineraal aardappelmeel bestaan-

de uit mineralen en spoorelementen afkomstig van aard-
appelen, dolomiet en quinoa-spruiten.

Genomineerden FiE-awards
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bezoekers te adviseren over zakendoen 
op de Nederlandse markt.
In de new productzone staan de nieuwste 
ingrediënten centraal. Speciaal voor het 
25-jarig jubileum komen in dit paviljoen 
de ontwikkelingen van de afgelopen 25 
jaar aan bod en wordt een blik geworpen 
op de ontwikkelingen in de toekomst.
Ingredients in Action, ontwikkeld samen 
met Innova Market Insights, is de plek 
om producttrends te ontdekken. In een 
smaakbar kunnen bezoekers proeven van 
producten die trendsettend zijn op het 
gebied van ingrediënten. 

Samenwerken
Op de beursvloer zijn gratis seminars van 
bedrijven te bezoeken. In 25 minuten 
krijgen de aanwezigen informatie over 
innovaties, ontwikkelingen en nieuws uit 
de wereld van ingrediënten. Sprekers zijn 
onder andere Jolanda van Duinen van 
DMV. Ze vertelt over de nutritionele waar-

de van eiwitten in sportvoeding. Piet 
Buwalda van aardappelzetmeelprodu-
cent Avebe spreekt over de laatste ont-
wikkelingen rond Etenia, het eiwitingre-
diënt uit de aardappel. Onder de vlag van 
de stichting Food Valley zal hij uitleggen 
dat de ontwikkeling van het ingrediënt 
een gezamenlijke inspanning was van 
Avebe, DSM, NIZO food research, de Uni-
versiteit Groningen en TNO. 
Ook de kersverse winnaar van de Food 
Valley Award 2011, IXL met de Nutripulse 
e-Cooker, is van de partij. IXL werkte 
samen met Wageningen UR Food & Bio-
based Research aan de ontwikkeling van 
het apparaat waarmee vast voedsel bin-
nen korte tijd wordt gegaard door elektri-
sche pulsen.

Congresprogramma
Parallel aan de beurs vindt elke dag een 
congres plaats. De meest actuele onder-
werpen uit de voedingsmiddelenindus-

trie komen aan bod. Modules bestaande 
uit drie lezingen behandelen de volgende 
thema’s: het gebruik van natuurlijke 
kleurstoffen, zout-, vet- en suikerreduc-
tie, health claims, ouderdom, duurzame 
grondstoffen, natuurlijke conserverings-
middelen, gewichtsmanagement en pro-
biotics. In de module over natuurlijke 
kleurstoffen komen de technische uitda-
gingen aan de orde van het vervangen 
van kunstmatige kleurstoffen door 
natuurlijke, de stabiliteit van rode en 
blauwe natuurlijke kleurstoffen en het 
gebruik van het quillaia extract in dran-
ken. 
De module Trends bespreekt onder ande-
re de groeiende halal markt. De halal 
consument in Europa hoeft niet per se 
moslim te zijn, vertelt Farhan Tufail, 
CEO van Halal Certification Services.

In de rubriek Ingrediënten (pag. 47) worden 
een aantal noviteiten van exposanten 
genoemd.

Vakbeurs

25e editie ingrediëntenbeurs 
in aantocht

Dionne Irving

VMT bezoekt de FiE, volg ons op 
twitter, @VMTredactie, voor nieuws 
vanaf de beurs.

Datum: 29 november – 1 december 
Locatie: Paris Nord, Villepinte
Openingstijden:
29 november: 10.00-18.00 uur
30 november: 10.00-18.00 uur
1 december: 10.00-16.30 uur
 fieurope.ingredientsnetwork.com

Fi Europe & NI

De FiE verwacht dit jaar meer dan 23.000 bezoekers.
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