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Netwerkbeurs 
Intrafood
Ingrediëntentrends blijven actueel  
op Belgische beursvloer

Intrafood is een netwerkbeurs bij uitstek. bezoekers en expo-
santen waren na afloop tevreden over de in kortrijk gehouden 
benelux vakbeurs. Zoutreductie en natuurlijke alternatieven zijn 
op ingrediëntengebied nog altijd actueel, zo maakte een rondje 
over de beurs duidelijk. Productinnovaties waren er op Intrafood 
minder. exposanten bewaren die voor de grotere beurzen. 

De ingrediëntenbeurs Intrafood wordt 

gehouden in het jaar dat er geen Food 

Ingredients Europe plaats vindt. De Kortrijk-

se beurs is een stuk kleiner en vooral gericht 

op de Benelux. Ruim 1.100 bezoekers 

bezochten de tweedaagse Belgische beurs. 

Dit aantal is vergelijkbaar met de vorige 

editie. Zowel bezoekers als exposanten – 

circa 10% meer dan in 2010 – waren      

volgens de organisatie tevreden over de 

combinatie van beurs, seminars en de 

mogelijkheid tot netwerken. Want juist de 

kleinschaligheid biedt uitstekende mogelijk-

heden voor netwerken. Ook de gratis lunch 

viel in de smaak bij de aanwezigen. Intraf-

ood is vooral de beurs om in een dag een 

groot aantal klanten en leveranciers te spre-

ken en minder voor de introductie van 

noviteiten. Rondvraag bij exposanten beves-

tigt dat er nog steeds vraag is naar ingredi-

enten om het zoutgehalte te reduceren, een 

clean label te claimen en natuurlijke ingre-

diënten, inclusief smaken uit andere lan-

den. Dat allemaal tegen een scherpe prijs. 

Zoutreductie
Een aantal exposanten toonde ingrediënten 

om zoutreductie mogelijk te maken. Bij de 

stand van AkzoNobel was een blokje kaas 

te proeven met 30% minder natrium, ver-

kregen door het product Supracel Loso 

OneGrain. In één korrel zit natriumchlori-

vlees met de nordic-kruidenlijn van verstegen.
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de, kaliumchloride en een gistextract. Het 

gistextract moet de bijsmaak van kalium-

chloride maskeren. Volgens Akzo is door 

het samenvoegen van deze drie ingrediën-

ten in een korrel het product makkelijk 

mengbaar en oplosbaar, etiketvriendelijk, 

vrij stromend en stofvrij. Het product is 

geschikt voor gebruik in de brood-, kaas- 

en vleesindustrie. 

Biospringer toonde gistextracten waarmee 

zowel het zoutgehalte als het gehalte aan 

MSG (mononatriumglutamaat) is te verla-

gen, terwijl de smaak wordt versterkt. 

Buteressence ontwikkelde speciaal voor 

producten met minder zout hartige aroma’s 

die de afnemende smaak door minder zout 

compenseren.  

Natuurlijk
In zoetwaren zijn producenten nog altijd 

op zoek naar natuurlijke ingrediënten, het 

liefst gemaakt van fruit. Strik presenteerde 

een collectie van natuurlijke, geconcen-

treerde fruitaroma’s die door de concentra-

tie meer smaak aan een product geven. 

Buteressence toonde op de beurs met een 

range nieuwe citrusaroma’s, bestaande uit 

chinotto, qumquat, indian lime, mandarijn 

en yuzu. Natuurlijke smaakstoffen (95/5) of 

FTNF smaken (extracten) geven volgens 

Robertet de authentieke smaak van vers 

fruit aan vruchtendranken. Het bedrijf 

werkt samen met Induleida, een grote 

Spaanse producent van vruchtensappen. 

Door een technologische innovatie van 

Robertet zijn uit de sapproductie direct de 

gewenste smaakbepalende stoffen uit het 

fruit te winnen.

Visvervangers
Producent van het vleesalternatief Beeter 

Ojah lijkt misschien een vreemde eend in 

de bijt op de ingrediëntenbeurs waar poe-

ders en vloeistoffen de boventoon voeren. 

“Maar wij leveren met Beeter een halffa-

brikaat”, vertelt commercieel manager 

Jeroen Willems. Buteressence creëerde 

voor Ojah een zalmaroma om de sojastuk-

jes van Ojah een vissmaak te geven.

Smaak uit Scandinavië 
Kruidenproducent Verstegen liet een Nor-

dic-kruidenlijn proeven, geïnspireerd op 

de populariteit van de Scandinavische keu-

ken door chef-kok Rene Redzepi en zijn 

wereldberoemde restaurant Noma.  

In de Nordic kruidenreeks wordt gewerkt 

met zaden, bessen en gedroogde kruiden. 

De serie bestaat uit een basismarinade met 

een grove coating (voor een beetje crunch) 

van moerbei en dille en sauzen zoals een 

mosterd-dille saus. Er zijn marinades voor 

vlees en voor vis. De kruidenlijn werd offi-

cieel gepresenteerd op de vleesbeurs Sta-

facto, een paar dagen na Intrafood.

Gezondheid
Ingredients4health was een van de weinige 

exposanten met een assortiment gericht op 

gezondheid. Het bedrijf biedt lijnzaadolie 

met omega-3 en antioxidanten en linzen, 

met een hoog gehalte aan vezels in linzen 

en lijnzaadmelk, aan als alternatief voor 

sojamelk. Een assortiment dat niet zou 

misstaan op een gezondheidsbeurs als 

Health Ingredients Europe, die medio 

november in Frankfurt wordt gehouden.

De zoetstof stevia kwam vooral aan bod 

tijdens de presentatie van de Belgische 

chocoladeproducent Barry Callebaut. 

Marijke de Brouwer, innovation manager 

bij Barry Callebaut, gebruikt stevia voor 

vier chocoladeconcepten: suikervervanger 

(80% minder suiker), suikervrij, niet-laxe-

rend en light-chocolade. Opmerkelijk was 

dat stevia op de beursvloer nauwelijks was 

te vinden.

• dIonne IrvIng •

Claims

Naast de beursvloer konden bezoekers het seminar-
programma bezoeken. De lezingen, uitgewerkt door 
een wetenschappelijk comité onder leiding van profes-
sor Koen Dewettinck van de Universiteit Gent, speelde 
in op actuele onderwerpen, zoals de beoordeling van 
gezondheidsclaims door de EFSA.
Alwine Kardinaal, senior consultant Nutrition & Health 
bij TNO, legde een volle zaal met ongeveer 80 mensen 
uit waarom de Europese voedselveiligheidsorganisatie 
vele claims afwees. “Een product of bestanddeel is 
onvoldoende beschreven”, noemde Kardinaal als een 
van de redenen die de EFSA aanvoerde. Om de com-
municatie tussen EFSA en de bedrijven te bevorderen, 
zijn zogenoemde guidance documenten ontwikkeld 
voor de verschillende gezondheidsdomeinen. Hierin 
staat beschreven waar bedrijven bij indiening van een 
dossier rekening mee moeten houden, zoals relevante 
uitkomstmaten, relevante voor de populatie, of de stu-
die is uitgevoerd met het beoogde product en in de 
beoogde dosering, enz. 

Intrafood is een  

belangrijke beurs  

om te netwerken.

2012_vmt23_022-023.indd   23 18-10-12   13:42:14


