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Ingrediënt & Product

Dit jaar bezochten ongeveer 35.000 men-
sen uit 130 landen de stands. Dit aantal is 
gelijk aan de vorige jaren. Volgens de 
beursorganisatie waren vele exposanten 
tevreden over de kwaliteit van de bezoe-
kers. Onder de vlag van Flanders Invest-
ment & Trade presenteerden 90 Belgi-
sche bedrijven zich. 
Een aantal Belgische bedrijven, waaron-
der Barry Callebaut, koos voor een eigen 

stand. Het bedrijf introduceerde Choc-
Melts op de 42e editie van de zoetwaren-
beurs. ChocMelts zijn chocoladestukjes 
van 100% chocolade voor ice-cream. Het 
speciale is dat ze samen met het ijs smel-
ten waardoor het ijs een rijkere smaak 
krijgt. De kristallijne structuur van de 
cacaoboter zorgt voor een chocolades-
maak ook bij de lage temperaturen van 
ice-cream. De ontwikkeling van Choc

Melts vergde veel van chocolade- en ijs-
producenten. Om dezelfde textuur en 
hetzelfde smeltgedrag van chocolade bij 
lage temperatuur te verkrijgen, gebrui-
ken de meeste producenten plantaardige 
vetten in plaats van cacaoboter.
Het bedrijf was ook betrokken bij de ont-
wikkeling van de chocoladereep met ste-
via van het Belgische bedrijf Cavalier. De 
reep werd bekroond met de innovatie-
prijs. Rond de 80 journalisten kozen uit 
112 producten ingezonden vanuit 78 lan-
den de chocolade van Cavalier als win-
naar. Behalve repen bevat het assorti-
ment met de onlangs voor de Europese 
markt goedgekeurde natuurlijke zoetstof 
ook pralines en repen in melkchocolade 
en pure chocolade.

Chocolade was er te over op de ISM 2012 in Keulen. België, 

bekend om zijn kwaliteitschocolade, was partnerland. Met 138 

bedrijven uit dit partnerland op de beursvloer was de overvloed 

aan chocolade niet vreemd. Tussen de repen en bonbons waren 

ook andere trends waar te nemen.

ISM 2012:

Overal chocolade

De fairtrade choco-
lade kerstmannen 
waren al aanwezig 
op de ISM.
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Van grappa tot mojito
Onderscheiden in het drukke chocolade-
schap is noodzakelijk. Bijna alle chocola-
de is al fairtrade. Pure chocolade is al een 
paar jaar ‘in’. De bedrijven probeerden 
op te vallen in smaken, kwaliteit en bij-
zondere verpakkingen.
De Zwitserse chocoladeproducent Camil-
le Bloch introduceert een pure chocola-
dereep met een grappavulling. De reep 
bevat 60% chocolade, meer is niet moge-
lijk bij vloeibare vullingen. Het eerste 
product van het bedrijf in 1942 was Ragu-
sa, de eerste chocoladereep met hele 
hazelnoten vanwege een tekort aan 
cacao. Ook van deze reep is een Noir ver-
sie met 60% chocolade. Het bedrijf is in 
het thuisland de nummer 1 in vloeibare 
vullingen. 
Behalve grappa omvat de lijn alcoholi-
sche vullingen cognac en kirsch. Tussen 
de vloeistof en de chocolade kan een sui-
kerlaagje zitten, maar er zijn ook repen 
zonder laagje. Die zijn minder zoet, romi-
ger en de alcoholsmaak is sterker. 
De Italiaanse chocoladeproducent Stre-
glio uit de streek Piemonte presenteerde 

Liquorini: een reeks bonbons met zes 
cocktailsmaken: cuba libre, mojito, gin 
tonic, sex on the beach, piña colada en 
daiquiri.
Het Nederlandse bedrijf Chocolate Com-
pany timmert flink aan de weg met zijn 
HotChocSpoons. De chocoladeblokjes op 
een stok zijn er in 65 smaken en het 
bedrijf heeft er 10 in ontwikkeling, waar-
onder Bailey’s in de alcoholsectie en 
Bubblicious. Binnen vijf jaar wil Chocola-
te Company groeien van negen Europese 
flagstores naar twintig. Naast de blokken 
die geschikt zijn voor warme chocolade-
melk, heeft het bedrijf een poeder in ont-
wikkeling voor de koude variant: Cold-
Chocpowder. De poeder, goed voor 200 
milliliter koude melk, zal in zakjes wor-
den verkocht. 

Mister T 
Een Brits-Deens echtpaar timmert aan de 
weg met Chocstars: Zwitserse chocolade 
met 47% cacao verpakt in afbeeldingen 
van een kunstenaar. Deze artiest maakt 
afbeeldingen van katten en honden die 
een gelijkenis tonen met bekende pop-

sterren en acteurs zoals Lady Gaga en 
Mister T. Richard O’Connor vertelt dat 
deze chocoladerepen in Groot-Brittannië 
en Denemarken worden verkocht in delis 
en ‘high-end-stores’. “Je moet je onder-
scheiden op de chocolademarkt. Wij 

doen dat door kwaliteitschocolade en 
entertainment te koppelen”, aldus 
O’Connor. De Brit doet goede zaken op 
de beurs. “Een Japans bedrijf met meer 
dan 1000 verkooppunten heeft een order 
geplaatst.”  

Nootjes voor het EK
De tweede prijs in de innovatiewedstrijd 
was voor het Duitse bedrijf ültje. De 
snackproducent lanceerde nootjes met 
de smaken curryworst en hamburger. De 

Beursverslag

ISM 2012:

Overal chocolade
‘Je moet je onderscheiden op 
de chocolademarkt’

Net als op de FiE, waren producten met  
stevia overal te vinden.

De trend van natuurlijke ingrediënten leeft 
nog steeds.

Studenten van de Duitse design academy 
presenteerden verrassende concepten  
waarbij de opdracht was: zoetwaren als 
geschenk.

Het Duitse bedrijf ültje introduceerde noot-
jes met de smaken curryworst en hamburger 
speciaal voor het EK voetbal 2012.
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bineert het bedrijf snoep met energie. 
Deze sportsnoepjes zijn ontwikkeld 
samen met een fietsteam. Ze bevatten 
naast suiker electrolyten en vitamines om 
de suiker sneller te verwerken.

Energie en frisheid ineen 
Het Zwitserse bedrijf Hunziker presen-
teerde een snoepje waarvan bewezen is –  
door het Dental Prophylaxis Instituut in 
Zürich – dat het een slechte adem tot een 
uur na consumptie kan tegengaan. De 
kruiden in het snoepje bedekken niet de 
slechte geur, maar gaan volgens het 
bedrijf de oorzaak, de zwavelcomponen-
ten, te lijf. 
De aloude dextrose pepermuntjes van 
Dextro Energy bevatten nu ook de sma-
ken limoen, drop en classic. Het bedrijf 
combineert met deze innovatie twee 
functies: energie en frisheid. De verpak-
king is aangepast en het product wordt 
gepositioneerd in het pepermuntschap.
Het Duitse bedrijf Hoinkis introduceerde 
Energy Drops, energiedrankjes in peper-
muntvorm. De muntjes bevatten druiven-
suiker, taurine, cafeïne en vitamines. De 
verpakking is een aluminiumblikje net 
als van een energiedrankje.

keken welke smaken goed te combineren 
zijn met de sauzen bij de barbecue. In 
maart starten ze met een reclamecam-
pagne om deze smaak te promoten. De 
Duitse voetbalinternational Schweinstei-
ger zal onderdeel van deze campagne 
zijn.

Natuurlijke snoepjes 
De zachte fruitsnoepjes van het Oosten-
rijkse bedrijf PEZ legden beslag op de 
derde plek in de innovatiewedstrijd. De 
snoepjes met natuurlijke smaak- en 
kleurstoffen zijn gluten- en lactosevrij. 
De snoepjes kunnen vanuit een dispenser 
rechtstreeks in de mond ingebracht wor-
den. 
In de zachte fruitsnoepjes zijn natuurlijke 
ingrediënten nog steeds de trend. Als een 
kleurstof of smaakstof natuurlijk is, 
wordt het op de verpakking vermeld. Het 
Amerikaanse bedrijf JellyBelly introdu-
ceerde Beanatural jellybeans (zachte 
fruitsnoepjes) met waar mogelijk natuur-
lijke kleur- en smaakstoffen. Natuurlijk 
blauw en groen zijn lastig om vergelijk-
baar te krijgen. Het bedrijf werkt nog aan 
natuurlijke citrussmaken. Behalve de 
trend natuurlijk, haakt het bedrijf ook in 
op de trend chocolade, met jellybean 
chocolate dips. Met de sportjelly’s com-

nootjes zijn speciaal ontwikkeld voor 
voetbalfans die tijdens het EK van iets 
hartigs willen genieten. Het bedrijf, 
onderdeel van Intersnack, introduceerde 
twee jaar geleden nootjes met de smaak 
chacalaca voor het WK voetbal in Zuid-
Afrika. Deze smaak bleek zo populair dat 
het in het algemene assortiment is opge-
nomen. Ze verwachten dat de EK-nootjes 
dezelfde weg opgaan.
Een ander product van het bedrijf is aard-
appelchips. Een van de meest populaire 
smaken, chips curryworst, is ontwikkeld 
samen met de consument. Het bedrijf gaf 
1000 chipstesters de keuze uit vijf sma-
ken: curryworst, sour cream, chili jalape-
no, salt&vinegar en chicken. De keuze 
viel op de traditionele Duitse smaak. 
Naast deze smaakinnovatie ontwikkelde 
het bedrijf ook een chips geproduceerd 
met een compleet nieuw productiepro-
ces. De aardappelschijfjes zijn dikker. Ze 
worden in batches gebakken, de baktijd 
is langer en de temperatuur is lager. 
Hierdoor ontwikkelt de smaak zich 
anders. De chips is bedoeld voor het 
hogere segment, het is bedoeld voor con-
sumenten die echt willen genieten van 
chips.
Een andere smaakinnovatie is chips met 
een barbequesmaak. De ontwikkelaars Dionne Irving

Chocolade op de ISM: bonbons met cocktail-
vullingen en speciale verpakkingen, waaron-
der chocoladebonbons in een chique cadeau-
verpakking zoals mode wordt verpakt.

België was in 2012 partnerland van de ISM.

Chocoladeproducent Cavalier won de inno-
vatieprijs op de ISM 2012.

Fruitsnoepjes 
Beauty Sweeties 
bevatten vitamine E, 
betacaroteen en 
antioxidanten die de 
schoonheid zouden 
bevorderen.

Snoepjes van Hunziker die een slechte adem 
ten minste een uur tegengaat.

Dextro-energy met 
frisse mintsmaak.

_VMT0512_FA   22 22-02-2012   16:06:45


