
vmt   .   12 oktober 2012   .   Nr 21/22

017

INgredIëNt & Product

vakbeurs

IPA en SIAL
Duurzame productie centraal op IPA, 
SIAL verbetert services

Duurzaam produceren heeft ook IPA 

bereikt, de Franse beurs voor voedselver-

werking en verpakkingstechnologie die 

van 21 tot 25 oktober in Parijs plaatsvindt. 

Zo showt de beurs een pilotplant naar 

voorbeeld van Sojami, een producent van 

op soja gebaseerde producten. In deze 

alles lijkt in het teken te staan 
van milieuvriendelijk produce-
ren en ecologisch ontwerp bij 
de Franse beurs IPa voor de 
voedselverwerkende industrie. 
Zo staat er op de beursvloer 
een groene pilotplant: de 
fabriek van de toekomst. op 
sIaL voeren innovaties de 
boventoon.  

Maar bijvoorbeeld ook integratie van her-

nieuwbare energiesystemen: te denken valt 

aan zonne-energie, kachels op zonne-

energie en boilers die aardgas en biomassa 

combineren. En het optimaliseren van de 

milieu-afdruk van het gebouw: bijvoor-

beeld met hout beklede betonconstructies 

voor een betere isolatie of natuurlijke ven-

tilatie via het dak.

De beursorganisatie richt een speciale 

demonstratieruimte in, waarin afbeeldin-

gen te zien zijn, video’s met voorbeeldin-

structies voor de voedingsmiddelenindus-

fabriek is er veel aandacht voor hernieuw-

bare energie en energie-efficiëntie. 

Duurzame productie
Alle duurzaamheidsonderwerpen die voor 

de voedingsindustrie belangrijk zijn, 

komen aan bod tijdens IPA 2012:

energie-efficiëntie; optimalisatie van de 

natuurlijke lichtinval; LED-verlichting bij 

de buiteningangen; optimalisatie van 

industriële koelsystemen door gebruik te 

maken van een systeem van Centralised 

Technical Management (CTM).

IPA Innovatie Awards

De vier categoriewinnaars van de IPA Innovatie Awards 2012 zijn bekend: 
IBL Specifik wint met het Stambio luchtdesinfectiesysteem in de categorie kwaliteit •	
en hygiëne. Het systeem gebruikt een combinatie van waterstofperoxidedamp en 
geperste lucht om oppervlakken te desinfecteren. 
Servinox presteert het beste in de nieuwe categorie ‘Eco-innovatie.’ Het bedrijf ont-•	
wikkelde de LPA spoelklep om de moeilijk bereikbare plekken schoon te maken. 
Mengbladen in tanks creëren deze zogeheten schaduwzones die met de standaard 
cleaning ball-methode niet direct schoon te maken zijn. De LPA spoelklep is in elke 
tank en bij elk mengsysteem te gebruiken. 
Handtmann bedacht software die grondstoffen bespaart. Hiermee behaalde het •	
bedrijf de eerste plaats in de categorie ‘procesmonitoring’. De Franse onderneming 
testte de software uitgebreid bij de productie van gekookt vlees. Het open- en sluit-
mechanisme van de vuller wordt op het juiste moment geactiveerd, waardoor deze 
precies de juiste hoeveelheid afvult. 
Clextral komt als beste uit de bus in de categorie ‘proces’. De gepatenteerde extrusie •	
porosification technology (EPS) maakt een energiebesparing van 20 tot 40% moge-
lijk. De technologie verbetert de textuur van poreuze poeders op basis van grondstof-
fen met een hoge viscositeit. 

Na europa komen de meeste sIaL-bezoekers uit azië.

Foto: SIAL
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• maurIce de JoNg •

trie en een maquette van een ecologische 

fabriek. Technische centra hebben in de 

demonstratieruimte afbeeldingen en werk-

schema’s geplaatst.

Innovatie
De jaarlijkse IPA Innovation Awards heb-

ben een duurzaam tintje gekregen. De 

organisatie voegde de categorie ‘Ecologi-

sche innovatie’ toe. Andere categorieën 

zijn: kwaliteit en hygiëne, processen en 

procesmonitoring. Tijdens de innovatie-

wedstrijd beoordeelt een twaalfkoppige 

jury de producten op aspecten als ecologi-

sche vervaardiging, productiviteit en indus-

triële prestaties. Uiteindelijk kiest de jury 

vier categoriewinnaars (zie kader).

Duurzame innovatie zal ook bij het Inno-

vation & Research Forum de toon bepalen. 

Onderwerpen als energiebesparing, water 

en afvalwater en efficiëntie in de voedings-

productie krijgen tijdens de conferenties 

volop aandacht. 

SIAL gelijktijdig
Tegelijkertijd met IPA vindt SIAL plaats in 

Parijs, de vakbeurs voor eindproducten. De 

organisatie probeert beide beurzen te ver-

binden, bijvoorbeeld via het thema ‘Inno-

vatie’. SIAL showt in het Trends en Innova-

tie-observatorium 985 nieuwe eindproduc-

ten. In het verlengde daarvan zet IPA de 

laatste ontwikkelingen in procesinnovatie, 

zo’n 80 noviteiten, in de schijnwerpers. 

Het bijeenbrengen van beide beurzen 

werpt zo zijn vruchten af. Toen in 2010 

beide evenementen voor het eerst geza-

menlijk werden georganiseerd, was één op 

de twee IPA-bezoekers afkomstig van SIAL. 

Op dinsdag 23 oktober kunnen exposan-

ten van IPA en SIAL elkaar ontmoeten tij-

dens een speciale avond. 

Supermarkt
Daar waar bij IPA ‘duurzaamheid’ overdui-

delijk het thema vormt, ontbreekt een der-

gelijk thema bij SIAL. Innovatie, als thema 

altijd relevant, is in 2012 belangrijker dan 

ooit, aldus de organisatie. De SIAL Innova-

tie Awards en de SIAL d’Or zijn gecombi-

neerd. Dit biedt een overzicht van toekom-

stige (SIAL Innovatie Awards) en bewezen 

innovaties (SIAL d’Or). De Franse winkel-

keten Intermarché zal in samenwerking 

met de beurs vijftien innovatieve levens-

middelen in zijn assortiment opnemen. In 

zo’n 1.800 winkels zijn ze van 23 tot en 

met 27 oktober te verkrijgen om consu-

menten kennis te laten maken met nog niet 

bewezen innovatieve voedingsproducten. 

Services
Om kleinere exposanten niet te laten 

ondersneeuwen, stippelt SIAL een speciale 

bezoekroute voor deze groep uit. Ook 

voor fabrikanten van halffabricaten en 

ingrediënten heeft de organisatie zo’n rou-

te uitgezet. Voor managers die zich bezig-

houden met onderzoek & ontwikkeling, 

inkoop en marketing is een speciale confe-

rentieruimte ingericht. Opvallend is de  

uitbreiding van het aantal services tijdens 

de beurs. Zo zijn er dit jaar meer help-

desks, is het aanbod restauratieve voor-

zieningen toegenomen en roept SIAL een 

receptielounge in het leven met ruimtes 

IPa 2012 staat in het teken van duurzaam produceren en ecolo-

gisch design. 
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IPA 2012 

Datum: 21-25 oktober. 
Plaats: Paris-Nord Villepinte.
Exposanten: 600 bedrijven uit 25 landen, 
waarvan 45% van buiten Frankrijk. Vooral 
apparatuur voor voedselverwerking, verpak-
kingsmachines en consultants. Op de 
beurs staan vijf Nederlandse ondernemin-
gen. 
Beursoppervlak: 24.000 m2.
Sectoren: apparatuur voor vlees- en visver-
werking is prominent aanwezig. Daarnaast 
verwerkingsapparatuur voor vaste, semi-
vaste en vloeibare voedingsmiddelen.
Bezoekers: gemiddeld 40.000 bezoekers 
uit 180 landen, waarvan 45% van buiten 
Frankrijk. Een kleine 500 zullen uit Neder-
land komen. Informatie: www.ipa-web.com 
en: info@promosalons.nl

SIAL 2012

Datum: 21-25 oktober.
Plaats: Paris-Nord Villepinte.
Exposanten: 6.000 bedrijven uit 106 lan-
den, waarvan 80% van buiten Frankrijk. 
Zo’n 160 Nederlandse bedrijven expose-
ren. Sectoren: 19 sectoren voor eindpro-
ducten (zoals zuivel, bakkerij en banket, 
kruidenierswaren, vlees en vleeswaren, 
diepvriesproducten, groente en fruit en 
dranken) en 130 internationale en regionale 
paviljoens. 
Bezoekers: naar verwachting 140.000, 
afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie 
(28%), handel (49%), foodservice (17%) 
en diensten (6%). De organisatie hoopt 
4.500 Nederlandse gasten te verwelkomen. 
In 2010 waren dat er 4.310. 
Informatie: www.sialparis.com

voor afspraken of werk. Verder stelt de 

beursorganisatie dat het vervoer en de 

overnachtingsfaciliteiten zijn verbeterd.
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