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1 Zelfverhittende en -koelende 
Het Italiaanse Nuova Bit lanceerde een
gemaksconcept onder de merknamen
‘Caldo Caldo’ en ‘Freddo Freddo’. De
koffie- en theeproducten zitten in alumi-
nium bekertjes, opgehangen in een
kunststofbekerhouder. Het onderste ge-
deelte van de verpakking bevat geschei-
den compartimenten met zouten en wa-
ter. Als zout en water contact maken,
ontstaat een exogene of endogene reac-
tie die warmte opwekt of juist ontrekt. De
cup is geïsoleerd, zodat de consument
zijn vingers niet brandt. Een instructievi-
deo op de site (www.caldocaldo.it) laat
zien hoe het werkt: bekertje omdraaien,
knop indrukken in het midden van de
bodem en 40 seconden op zijn kop
schudden en klaar is de hete of koude

drank voor consumptie. Een nadeel van
het verpakkingsconcept is dat er weinig
ruimte overblijft voor het product zelf. Zo
bevat de ijsthee en de warme citroenthee
slechts 75 ml product. De ijskoffie en de
hete varianten (chocolade, koffie met

grappa, cappuccino en citroenthee) heb-
ben allemaal een inhoud van 40 ml.

Topinnovaties 2005

Nicheproducten met w

Care en support foods voor onder meer ouderen van Kissei. 

Caldo Caldo zelfverhittende cups met
citroen thee en koffie.
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Uit de database van Productscan Online heeft het Britse markt-

onderzoekbedrijf Datamonitor een aantal opmerkelijke intro-

ducties geselecteerd. Ze zouden vanwege hun innovatieve

karakter de wereld kunnen veroveren. Dat is even afwachten.

Voorlopig lijken vijf van deze topinnovaties eerder een niche in

te vullen dan een massamarkt te bedienen. 

2 Maaltijdvermalser
Kissei Pharmaceutical uit Japan heeft een
toevoegstof ontwikkeld die senioren-
maaltijden uiteen laat vallen tot een ge-
leiachtige massa zonder verlies van
smaak en kleur. Het bedrijf dat diverse
gezondheidsondersteunende producten
heeft ontwikkeld, richt zich hiermee op
de sterk vergrijzende, Japanse samenle-
ving. Hoe het ‘Kissei Through Partner
Food Additive’ precies werkt, is niet goed
op te maken uit de Japanse site van Kis-
sei (www.kissei.co.jp). Mogelijk zijn er
enzymen in het spel.
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t wereldmarktpotentie

De vijf glutenvrij bieren van Green’s.
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3
Instelbare pepersaus

Het Amerikaanse Dave’s Gourmet heeft
een pepersaus ontwikkeld die consumen-
ten naar wens pittig of minder pittig kun-
nen maken. De Adjustable Heat Hot Sau-
ce heeft compartimenten voor ‘scherp’
en ‘mild’ . Door te draaien aan de dop
van het sproeipompje is de scherpte in te
stellen. Bovendien kan de saus door te
drukken op pomp over het product ge-
sproeid worden. Het product is met een
prijs van zo’n $ 10 niet goedkoop, maar
de kwaliteit – de beste pepers als basis –
is er dan ook naar. Het bedrijf heeft sinds
zijn ontstaan acht jaar geleden een naam
hoog te houden. Toen werd de pepersaus
‘Insanity’ gelanceerd. Die was zo heet dat
hij verboden werd. De naam was geves-
tigd en de pepersauzen van het bedrijf
met namen als ‘Crazy Carribbean’ wor-
den inmiddels wereldwijd verkocht. 

4 Kaasketchup
France Fromage (www.france-fromage.fr)
uit Frankrijk verraste vorig jaar op de voe-
dingsmiddelenbeurs Sial met een ket-
chup die zo’n 10% kaas bevat. Samen
met een broodje en een hamburger levert
Ketcho’ Râpé in een handomdraai een
cheeseburger op. De kaasketchup zou
ook lekker zijn bij salades, pasta, pizza’s
en sandwiches. De knijpfles is vooral
gepositioneerd op kinderen.

5
Allergenenvrij bier

Het Britse Green’s is in mei 2004 gestart
met de productie en distributie van glu-
tenvrij bier. Inmiddels zijn er vijf varian-
ten: Discovery (bier), Pioneer (lager),
Explorer (stout), Trailblazer (zonder sui-
kers) en Herald (traditionele ale). Alco-
holpercentages variëren van 4,7 tot 6%.
Directeur-eigenaar Derek Green is zelf
coeliakiepatiënt en heeft jarenlang pio-
nierswerk verricht alvorens hij een Belgi-
sche brouwer vond waarmee hij zijn glu-
tenvrije bieren kon perfectioneren.
“Onze producten zijn absoluut tarwevrij.
We bereiken dat via een natuurlijk pro-
ces, waarbij we wel hoppen gebruiken,
maar geen glutenbevattende granen.
Meer kan ik er niet over zeggen. Wel dat
ons bier ook geschikt is voor veganisten.
We gebruiken namelijk geen dierlijke
gelatine of isinglass [visgelatine, red.]
voor het klaren.”

Ketcho’ Râpé-infosheet. 

Adjustable Heat Hot Sauce, ‘Ultimate Insanity’ (de opvolger van de verboden ‘Insanity’) en
‘Crazy Carribbean’ pepersauzen van Dave’s Gourmet. 

Vincent Hentzepeter
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