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Gemak en gezondheid speelden een
belangrijke rol op de Horecava 2004 die
van 5 tot 8 januari werd gehouden in de
RAI in Amsterdam. Met in totaal 54.738
bezoekers afkomstig van 25.600 bedrij-
ven was het gezellig druk op de beurs-
vloer. Het aantal bezoekers was lager dan
in 2002, maar het aantal bedrijven is toe-
genomen tot 25.600. De beursorganisa-
tie is tevreden.

Snel
De grenzen van ‘fast’ zijn nog niet bereikt
in de ‘food’. Zo maakt het voorgebakken
doorgesneden stokbrood van Pastridor
(www.pastridor.com) het mogelijk om de
klant nog sneller te bedienen. De stok-
broodjes worden diepgevroren aangele-
verd. Ze zijn, na ontdooien, klaar voor

gebruik als zacht broodje of kunnen wor-
den afgebakken voor een krokante korst.
Het voorsnijden heeft meer voordelen
dan alleen snelheid. Thierry Vanhum-
beeck van Pastridor: “Het scheelt een
boel gekruimel en de kans op ongeluk-
ken is kleiner.”
De firma Piz’wich (www.pizwich-
europe.com) biedt een snelle pizza in de
vorm van een sandwich, per stuk verpakt
in folie en een kartonnen doosje. Voor
gebruik wordt de folie verwijderd, de

sandwich teruggeplaatst in het doosje en
vervolgens verhit in een speciaal oventje.
Na slechts een minuut is de Piz’wich
klaar voor gebruik.

Verantwoord
De groentering van Bonduelle (www.bon-
duelle-foodservice.nl) is een ringvormige
snack verkrijgbaar in de varianten maïs
en tomaat. Het product speelt in op de
vraag naar verantwoorde producten met
vernieuwende smaak en trendy uiterlijk.
Naast bereiding in de frituur is ook
opwarmen in de oven mogelijk, zodat
minder vet wordt geconsumeerd.
Ook Beckers (www.beckers.nl) levert een
uitgebreid assortiment aan snacks met
groenten. “We noemen ze liever vlees-
loos dan vegetarisch”, aldus Jolanda Lau-
rijsen, “dat past beter bij de doelgroep.”
Zij signaleert een groei van het aandeel
vleesloze snacks, al blijven kroket en fri-
kadel veruit favoriet.
Veel snacks zijn geschikt gemaakt voor
bereiding in magnetron, oven of combi-
steamer. Voor liefhebbers van frituren
bieden Romi (www.gezondfrituren.nl) en
Gouda’s Glorie www.vandijkfoodservi-
ce.nl) frituurvetten met weinig transvet-
zuren en veel onverzadigde vetzuren als
gezond alternatief.

Avonturen
Nieuwe (combinaties van) smaken
maken culinaire avonturen mogelijk, zo

beloven fabrikanten. Een voorbeeld is
Australian Bush Food van Hela
(www.hela.nl), een reeks melanges op
basis van ‘outback’-kruiden geschikt
voor groente, vlees, brood en bakproduc-
ten. Exellent Food Snacks (www.exel-
lentfood.nl) heeft haar assortiment tradi-
tionele Japanse sushi uitgebreid met zoe-
te varianten onder naam Sweet Sushi. De
rijsthapjes met chocolade, cake, fruit,
bavarois en marsepein zijn geschikt als
dessert en bij de koffie. Jacques Kruiden-
boter uit Den Helder heeft een kruiden-
boter met zeegroenten ontwikkeld speci-
aal voor culinaire toepassingen in de
horeca. Buitenhuis Snacks (www.buiten-
huis.nl) brengt een mix van vier Italiaan-
se mini’s op de markt, geïnspireerd op
pastasoorten en Italiaanse kruiden. Van-
demoortele (www.vandemoortele.com)
brengt met het nieuwe Tirolerbroodje op
basis van zuurdesem een brood met een
geheel eigen smaak op de markt dankzij
de toepassing van koriander en venkel-
zaad.
De horecaondernemer kan veel kant-en-
klaar inkopen, de kunst blijft om onder-
scheidend te zijn.  Richard Peters van
Vandemoortele ziet daarin een duidelijke
taak voor de fabrikant: “We leveren niet
alleen producten maar denken ook mee
over recepten en presentatie.”

Product en ontwikkeling

Horecava biedt
snel en gezond

Annemarie Barbier-Schenk

Vertegenwoordigers van ruim
25.000 bedrijven maakten de
Horecava 2004 tot een succes.

Het aantal vleesloze snacks groeit, al
blijven kroket en frikadel favoriet

De consument vraagt om

gezond en de horecaonderne-

mer is op zoek naar producten

die snel kunnen worden geser-
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op in met een aanbod varië-
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de magnetron tot voorgebak-
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