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In de Amsterdam RAI vond van

9 tot 13 januari de Horecava

plaats. Deze grote beurs voor

de horecabranche telde dit

jaar 580 exposanten, verdeeld

over 11 hallen. Tussen de vele

bezienswaardigheden ging

VMT op zoek naar nieuwe pro-

ducten.

Het multifunctionele Chocomel Hot Le-
pelkoekje is sinds drie maanden op de
markt. Dit product is gemaakt door Hop-
pe Professional en Friesland Foods Out of
Home. In een jaar tijd werd een koekje
ontwikkeld dat door de bijzondere recep-

tuur kan roeren en scheppen zonder dat
het soppig wordt. Het product heeft een
roergarantie van 30 tot 40 seconden. Na
het roeren is het koekje nog steeds knap-
perig en smaakvol.

Chocomelk aan een stokje
Een tweede noviteit is Choc-o-lait. Dit
product stond ingeschreven voor de Ho-
recava Innovation Award 2006 en was fa-
voriet in de categorie Food & Beverage.
Het warmechocolademelkconcept kwam
net iets tekort voor de hoofdprijs, maar
verdient volgens de jury alle lof. Choc-o-
lait is een Belgische Callebat-bonbon aan
een stokje dat, na roeren door warme
melk, de basis vormt voor een warme
chocoladedrank. In melk van 75°C smelt
de chocolade binnen een minuut. Choc-
o-lait is verkrijgbaar in vier varianten:
puur, melk, hazelnoot en cointreau. Deze
laatste variant is een combinatie van
sinaasappellikeur en bittere chocolade.

Veelvoudige vervanger
Een noviteit op het gebied van supple-
menten is het wereldwijd gepatenteerd
zuivelproduct Qimiq. Deze vochtstabili-
serende zuivelbasis wordt door Grens-

land Zuivel exclusief in de Benelux op de
markt gebracht. QimiQ is neutraal van
smaak en kan vet, eieren, gelatine, slag-
room en melk geheel of gedeeltelijk ver-
vangen. Het product wordt uit rauwe
melk bereid en is vrij van additieven en
conserveringsmiddelen. QimiQ is zuur-
stabiel en maakt water, olie, citroensap,
boter, plantaardig vet en overige ingredi-
ënten tot een homogene massa. Boven-
dien maakt QimiQ veel producten koel-
en diepvriesbestendig. Het voorkomt uit-
droging, verkleuring en schiften doordat
het vocht wordt gestabiliseerd. Gebruik
van QimiQ verlengt tevens de presenta-
tietijd van de producten. Het product is
geschikt voor warme en koude bereiding
en toepasbaar in zowel zoet als hartig.

Fruit in een jasje
Lamb Weston presenteerde zijn product-
lijn Novo Mundo, met onder meer vers
fruit in een krokant jasje. Ringen gevuld
met appels, sterren gevuld met ananas

en maantjes gevuld met banaan. Deze
zoete hapjes zijn sinds augustus op de
markt en geschikt als dessert of tussen-
doortje. Na frituren of bakken blijven ze
warm tot 25 minuten. Een tweede assor-
timent van Lamb Weston is Mama’s
Mash. De aardappelpure is sinds oktober
op de markt in vier varianten: Homestyle,
Sea salt & cracked black pepper, Sour
cream & chive en Redskin roasted garlic. 

Lekkerste hapje
Het lekkerste hapje op de Horecava was
toch wel de Hete Hap van Ad van Gelo-
ven. Het snackje ziet eruit als een loem-
pia, maar dan korter. De deegkorst is
knapperig en de vulling bestaat uit var-
kensvlees, ui, prei, paprika en pikante
kruiden. Het product is onder andere te
koop bij de groothandel, in de horeca en
in de snackbar.
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Het Chocomel Hot Lepelkoekje kan
roeren en scheppen zonder dat het

soppig wordt

Choc-o-lait stond ingeschreven voor de Horecava Innovation Award 2006 en was favoriet in
de categorie Food & Beverage.
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