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Ingrediënt & Product

1 ‘Pure’ is the new natural
Puur is het nieuwe natuurlijk - Natuurlijk 
wordt regel in plaats van uitzondering in 
veel westerse markten, ondanks dat de 
definitie van ‘natuurlijk’ nog altijd verre 
van helder is. Tussen 2008 en 2009 is het 
aantal producten dat wordt vermarkt als 
‘puur’ verdubbeld, in 2010 kwam daar 
nog zo’n 30% bij en in 2011 was de toena-
me aanzienlijk meer.

2 Green is a given
‘Groen’ als basisvoorwaarde - Corporate 
Social Responsibility (CSR) en duurzaam-
heidsstrategieën zijn in toenemende 
mate belangrijk. De focus ligt op het 
terugbrengen van de CO2-emissies, ver-
groting van het (dieren)welzijn en het 
maken van fairtrade-producten. Steeds 
vaker worden waardevolle stoffen gewon-
nen uit reststromen. 

3 Location, location, location
Herkomst, herkomst, herkomst - De inte-
resse van consumenten in de herkomst 
van de producten die ze eten, was nog 
nooit zo groot. Ten grondslag hieraan ligt 
de wens om lokale leveranciers te onder-
steunen, interesse in etnische oorsprong, 
zorgen over de kwaliteit en veiligheid van 
geïmporteerde producten en een toene-
mende belangstelling voor authenticiteit, 
in de zin van producten uit een specifieke 
regio of land.

4Premium stands out
Premium is onderscheidend - Consu-
menten kijken steeds meer naar extre-
men: of super discount of super premi-
um. Juist in economisch moeilijke tijden 
willen consumenten zichzelf verwennen 
door de aankoop van een (betaalbaar) 
premiumproduct.

5Seniors draw attention
Aandacht voor senioren - Bedrijven spe-
len in op de wensen van de vergrijzende 
bevolking. Dat gebeurt door de verpak-
king (gebruiksgemak) maar ook door in 
te spelen op de gezondheidsaspecten die 
deze groep bezighoudt. Nieuwe EU-
etiketteringsregels voor voedingswaarde-
declaratie moeten daar eveneens aan 
bijdragen. Ook in de VS zijn de etikette-
ringsvoorschriften in ontwikkeling.

6Forty is the new twenty
Veertig is het nieuwe twintig - De aan-
dacht voor ‘gezond ouder worden’ en 
verlenging van de ‘middelste levensja-
ren’ neemt toe. Doel is een zo lang 
mogelijk actief en kwalitatief goed 
leven. Voeding wordt meer bekeken in 
termen van nu triëntinname. Ook is er 
belangstelling voor ingrediënten die bij-
dragen aan een lang actieve levensstijl. 
In de kern van de zaak gaat het om 
‘goed eten’ en ‘uitgebalanceerde voe-
ding’. 

7Grounded in science
Wetenschappelijk bewezen - De Europe-
se Commissie kwam in 2012 met de lijst 
van toegestane gezondheidsclaims. De 
claims die goedgekeurd werden, bena-
drukken het aspect ‘wetenschappelijk 
bewezen’. 

8 Regulators force a rethink
Wetgevers dwingen heroverweging af - 
Denemarken was het eerste land dat een 
‘vet-tax’ instelde in de strijd tegen obesi-
tas en hartziekten. De nieuwe voedings-
richtlijnen in de VS moedigen producen-
ten ook aan om de gehalten aan verza-
digd vet, suiker en zout terug te brengen. 
Duidelijk is dat overheden druk uitoefe-
nen om producten te herformuleren.

De trends voor 2012 die het voedingsmiddelenaanbod 

beïnvloeden hebben alles te maken met puurheid, authenticiteit 

en duurzaamheid. Consumenten blijven letten op de 

toegevoegde waarde van producten, ondanks de economische 

recessie. De top 10 Trends 2012 samengesteld door Innova 

Market Insights.

Trends 2012:

Puur, authentiek en duurzaam

Voorbeelden van recent in verschillende lan-
den geïntroduceerde vleesvervangers. Bron: 
Innova Database.
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Nieuwe en bestaande 

eiwitbronnen zijn de basis voor 

productinnovatie. Enkele 

ontwikkelingen op een rij. 

is om eiwitingrediënten van zowel plant-
aardige als dierlijke oorsprong te gebrui-
ken. Eiwitten moeten de functies als 
smaak, structuur, mondgevoel en stabili-
teit van vet overnemen. Vion heeft op de 
Duitse markt al Hackplus geïntrodu-
ceerd, gehakt dat een combinatie is van 
tarwe-eiwit en rund- of varkensvlees.

Andere producten, andere eiwitten
Productintroducties met eiwitten betref-
fen niet alleen vleesvervangers. Zo intro-
duceerde Avebe Solanic Pro Go een aard-
appeleiwit met een uniek aminozuurpro-
fiel dat is te gebruiken als supplement in 
de sportvoedingsmarkt.
Een bijzondere introductie in de Duitse 
markt in 2011 was ijs op basis van lupi-
ne. Onderzoekers van Fraunhofer ont-
wikkelde Lupinesse: een uit planten 
gemaakte delicatesse, zonder lactose en 
cholesterol, met lupine-eiwit. Het ijs is 
vanaf mei 2011 in de Edeka supermark-
ten te koop.

Voldoende beschikbaarheid
Fabrikanten stellen hun aanvoer van 
eiwitten zeker. Zo kondigde Pepsi, in 
samenwerking met de US Agency for 
International Development, een pro-
gramma aan in Ethiopië om kleine boe-
ren te ondersteunen bij de teelt van kik-
kererwten. De lokale belangen worden zo 
geholpen en tegelijkertijd de aanvoer van 
kikkererwten voor Sabra hummus, waar 
PepsiCo samen met Israëls Strauss Group 
Ltd. eigenaar van is, zeker gesteld.

Insecten en kweekvlees
In de verdere toekomst zullen naar ver-
wachting nieuwe eiwitbronnen op grote-
re schaal hun intrede doen. Daarbij zijn 
insecten en wormen, ook voor ons wes-
terse dieet, een reële optie. Ondertussen 

werken onderzoekers in laboratoria aan 
kweekvlees als duurzaam alternatief. 
Kweekvlees of in-vitrovlees ontstaat uit 
dierlijke stamcellen, waaruit onder de 
juiste omstandigheden spierweefsel kan 
groeien.

Trends 2012:

Puur, authentiek en duurzaam
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 Unmeasurable nices

Vele, vele niches - Moderne communica-
tiemiddelen maken dat kleine bedrijven 
in de foodsector met meer succes de 
strijd kunnen aangaan met hun grote 
concurrenten. Multinationals moeten 
zich inspannen om lokaal hun positie te 
handhaven. Er komen meer producten 

Hackplus van Vion is een combinatie van tarwe-eiwit en 
rund- of varkensvlees.

VMT belicht regelmatig producttrends op basis 
van een analyse uit de Innova Database (www.
innovadatabase.com). In de Innova Database 
zijn de wereldwijde productintroducties samen-
gebracht. De database bevat productfoto’s, 
fabrikant- en merknaam en een complete ingre-
diëntenlijst. Er zijn mogelijkheden voor onder 
meer trendanalyses, downloaden van trendrap-
portages van productcategorieën en e-alerts om 
online de mondiale ontwikkelingen in product-
vernieuwing te volgen.

Innova Database 

voor kleine groepen of zelfs voor indivi-
duen door aanpassing aan de eigen 
(individuele) smaak en voorkeuren.
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 Boom of protein

Eiwit-‘boom’ - Er is aandacht voor nieuwe 
en bestaande eiwitbronnen. Drijfveren 
zijn gezondheid en duurzaamheid. Met 

soja, tarwe, lupine en andere eiwitten, 
zoals uit kikkererwten, worden nieuwe 
ingrediënten en producten ontwikkeld. 
Ook wordt onderzoek gedaan naar plant-
aardige eiwitten en dierlijke eiwitten als 
vervanger van vetten. 
Kweekvlees (kunstvlees) is onderwerp 
van research, alsook insecten en bijvoor-
beeld wormen als nieuwe bron van eiwit. 

Trend 10: Boom of protein

De aandacht voor soja als (gangbaar) 
vegetarisch alternatief is met alle nieuwe 
ontwikkelingen niet verdwenen.  
Voorbeeld van een bekende innovatie op 
basis van biologische en duurzame soja 
is Beeter van Ojah, zonder gluten, vet of 
toevoegingen. Soja deed begin 2011 zijn 
intrede in de supermarkten van Marks & 
Spencer in het Verenigd Koninkrijk met 
de introductie van Super Soja-maaltijden. 
De eerste range vleesvervangende pro-
ducten in de M&S-winkels omvat zeven 
maaltijden, inclusief vleesvrije lasagne en 
cottage pie.

Groentenvlees
Een bijzondere vleesvervanger zonder 
soja is Proviand. Het product wordt 
gemaakt van groenten van Nederlandse 
bodem zoals ui, wortel, aardappel en 
peulvruchten. Het betreft een pilot van 
Albron Catering. Geclaimd wordt dat dit 
‘groentenvlees’ bakt en braadt als een 
stukje vlees en dat het ook de ‘bite’ van 
vlees heeft. Het eiwitgehalte komt over-
een met dat van kippenvlees en het vet-
gehalte is minder dan 2%. 

Vleessector innoveert
De vleessector zelf bekijkt hoe de huidige 
positie te verdedigen met de opkomst 
van vleesvervangers. Vion startte in 2011 
met NIZO food research en ondersteu-
ning vanuit Food & Nutrition Delta een 
driejarig project om nieuwe vleesproduc-
ten met minder vet te ontwikkelen. Doel 
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