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Markt gezonde 
ingrediënten      
blij�  groot
Health Ingredients Europe

Onderzoek uit 2010 van Market Research 

in opdracht van Natuur- & gezondheids-

Producten Nederland (NPN) laat zien dat 

de helft van de Nederlandse bevolking 

voedingssupplementen gebruikt. In de Ver-

enigde Staten ligt dit percentage met 80% 

beduidend hoger. Multivitamines zijn het 

meest populair. De NPN uitte onlangs zijn 

bezorgdheid over de vele gezondheids-

claims die door de EFSA werden afge-

De beurzen Health ingredients 
en natural ingredients europe 
bundelen de krachten. van     
13 tot 15 november vinden 
vakbeurzen en een congres 
over gezonde en natuurlijke 
ingre diënten plaats in Frank-
furt. ondanks dat veel gezond-
heidsclaims door de eFSA   
zijn afgewezen, zijn deze  
ingrediënten onverminderd 
populair. 500 exposanten   
presenteren de laatste trends: 
van antioxidanten tot anti- 
allergenen en van vet-
reductie tot sport voeding. 

Grote markt én vakbeurs
De markt voor gezonde en natuurlijke 

ingrediënten lijkt voorlopig geen last te 

hebben van alle commotie rond gezond-

heidsclaims. De marktomvang wordt op 

vele miljarden dollars geschat. Ook de 

vakbeurs Health Ingredients Europe (HiE) 

fl oreert. Bezoekers kunnen op 17.000 vier-

kante meter rondstruinen en meer dan 500 

exposanten bezoeken, waaronder Cargill, 

Tate & Lyle, DuPont, Beneo, Barry Calle-

baut en BASF. De exposanten zijn inge-

keurd. Volgens de organisatie is het goed 

om het kaf van het koren te scheiden bij 

gezondheidsaanprijzingen die in reclame 

en op verpakkingen worden gebruikt, maar 

de organisatie vreest dat de wetgeving zijn 

doel voorbij schiet. Er verdwijnen door de 

wetgeving weliswaar misleidende claims, 

maar ook waardevolle informatie voor de 

consument gaat verloren, zo meent de 

organisatie. Bovendien verwacht NPN dat 

bedrijven minder zullen investeren in 

innovatie en onderzoek.

Multivitamines zijn populair bij consumenten.
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deeld naar de leidende industrietrends: 

gewichtsbeheersing, sportvoeding, baby-

voeding, hartgezondheid en de gezond-

heid van het maagdarmkanaal.

HiE is dit jaar onderdeel van de beurs 

Nutrition and Wellness Solutions (NuW), 

waardoor vier nieuwe elementen aan het 

programma zijn toegevoegd, namelijk: 

- Gezonde oplossingen voor food, dran-

ken, gezondheid en cosmetica;

- Diensten zoals R&D;

- Verpakking- en processinginnovaties;

- (Her)formulering om smaak, aroma,     

textuur en houdbaarheid te verbeteren. 

 
Congresprogramma
Parallel aan de beurs loopt een uitgebreid 

(betaald) congresprogramma. Gedurende 

twee dagen is er de keuze uit 16 modules 

die ingaan op actuele onderwerpen als 

claimsbeoordeling, darmgezondheid, 

gewichtsbeheersing, suikervervanging, 

mentale gezondheid, zoutreductie, vetver-

vanging, sportvoeding en clean labeling. 

Sprekers zijn afkomstig van multinationals 

als Nestlé, Heinz en Unilever. Ook de 

EFSA is van de partij. 

Innovatieve ingrediënten
Op de beursvloer is er naast een bezoek 

aan de exposanten nog meer te beleven. 

Nutrimarketing biedt Nutritional Innovati-

on Tours aan. In anderhalf uur kunnen 

bezoekers samen met experts van Nutri-

marketing langs exposanten die innovatie 

koppelen aan de nieuwe gezondheids-

claimwetgeving of exposanten die ingre-

diënten aanbieden gericht op ‘gezond    

oud worden’.

Marktresearchbureau Mintel biedt gratis 

sessies met onderwerpen als de ‘free-

from’-trend, inname van micronutriënten, 

natuurlijke zoetstoffen en gezond ouder 

worden.

Innova Market Insights richtte een New 

Product Zone in met acht innovatieve pro-

ducten:

Soda-Lo van Tate & Lyle, een ingre- 1. 

diënt waarmee het zoutgehalte in     

bakkerijproducten en snacks met    

30% is te reduceren. 

Tasteva van Tate & Lyle, een stevio- 2. 

glycoside om het suikergehalte van  

veel applicaties met 50% te verlagen 

zonder het smaakprofiel aan te tasten.

Life’s DHA plus EPA van DSM, een   3. 

vegetarische omega-3 met een hoog 

gehalte aan DHA en EPA (vergelijkbaar 

met visolie).

Tolerase L van DSM, een lactase van 4. 

Aspergillus oryzae met een hoge activi-

teit en werkzaam bij lage pH waardoor 

het lactose in de maag is om te zetten. 

Dit maakt de lactase geschikt als sup-

plement in maagzuurremmers.

KiOnutrime-Cs van Kitozyme, een 5. 

ingrediënt voor gewichts- en choleste-

rolcontrole gebaseerd op plantaardige 

chitosan en een vetbinder.

Tone Up van Ingredia, een eiwitdrank 6. 

met 35 gram hoogwaardig eiwit per 

250 ml fles.

Hosoda met een extract van java gem-7. 

ber en melinjo om veroudering van her-

senen en het lichaam tegen te gaan.

Rimfrost Sumblime krillolie van Olym-8. 

pic Seafood. De olie – met helder rode 

kleur en licht visaroma – bevat omega-3 

fosfolipiden en het antioxidant astaxan-

thine. 

• Dionne irving •

NuW Awards

Bedrijven die voorop lopen met de ontwikkelingen van 
ingrediënten kunnen ook dit jaar weer meedingen naar 
een Excellence Award. De uitreiking is op 13 november 
na sluiten van de beurs. De genomineerden in de ver-
schillende categorieën zijn:

Weight & Hunger Management Innovation of the 

Year

Fitorex – Yaso
KitoZyme – KiOnutrime-Cs
TCI – Gomini 

Gut Health, Immunity and Digestion Innovation 

of the Year

Lallemand – robio’Stick 
Lonza – ResistAid 
J Rettenmaier & Söhne – Vitacel MGN 150
Beauty & Anti-Ageing Innovation of the Year
Bionov – Cellulight
Gelita – Verisol
TCI  – Gomeli 

Marketing & Positioning Initiative of the Year

Olympic Seafood AS – Rimfrost Krill Collection

Heart Health & Circulatory Innovation of the 

Year

Tate & Lyle – Soda-LO Salt Microspheres

Sustainability & Environmental Initiative of the 

Year

Naturex – Naturex Foundation

Physical Performance Innovation of the Year 

Ingredia – Prodiet Fluid
Arla Foods Ingredients – Lacprodan DI-7017

Health Ingredients en Natural 
Ingredients en Nutrition and 
Wellness Solutions 

Datum: 13 tot 15 November 2012.
Plaats: Frankfurter Messe, Frankfurt (DE).
Opening: Beursvloer van 10.00-18.00 uur, 
congresprogramma van 9.00-17.00 uur.
Meer informatie over de exposanten en   
het congresprogramma is te vinden op       
www.hieurope.com.
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