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Product en ontwikkeling
Thema: Gezonde ingrediënten

Hi Europe belooft bezoekers een zintuiglijk feest waar de nieuwste gezonde ingrediënten kunnen

worden bekeken, geroken, geproefd en gevoeld. Wie zijn ogen heeft uitgekeken en zijn buik heeft

rondgegeten, kan een innovatieseminar, een exhibitor-showcase, of een presentatie van een

genomineerde voor de Hi Award 2006 bijwonen.

Hi Europe vindt dit jaar van 14 tot en met
16 november plaats in de Frankfurter
Messe. Behalve een feest voor de zintui-
gen, wordt deze vierde editie van de vak-
beurs misschien wel de grootste tot nu
toe. Organisator CMP Information ver-
wacht minstens zo veel mensen op de
Duitse beursvloer als de 6.000 die twee
jaar geleden het evenement bezochten.
Het aantal exposanten bedraagt ruim
500.

Paviljoens
Net als bij de vorige edities kunnen be-
zoekers met specifieke interesses terecht
in een van de themapaviljoens, waar
stands gegroepeerd zijn op onderwerp.
Zo zijn in het Food Ingredients and Pro-
cessing Safety-paviljoen fabrikanten te
vinden van producten en diensten op het
gebied van voedselveiligheid. Ook zijn er
een Organic and Spice-paviljoen en een
paviljoen voor natuurlijke ingrediënten.
Fabrikanten afkomstig uit Canada, Chi-
na, Ierland en de VS staan in landenpavil-
joens en er is een Swiss Import Promo-
tion Programme (SIPPO)-paviljoen voor
‘emerging markets’.

Hi Awards
Ook dit keer worden de Hi Awards uitge-
reikt voor het meest vernieuwende
gezondheidsingrediënt dat de afgelopen
twee jaar op de markt is gebracht. De jury
heeft acht bedrijven genomineerd, die op
14 november hun innovatie voor het voet-
licht mogen brengen. De prijsuitreiking
vindt ‘s avonds plaats tijdens een cock-
tailparty die voor alle bezoekers van de
vakbeurs gratis toegankelijk is.
Onder de genomineerden voor de Hi
Award is Arla Food Ingredients met Lac-
prodan PL-20, een bioactieve melkfractie
rijk aan de stressverminderende stof fos-

fatidylsernie en het serumcholesterol-
verlagende sfingomyeline, Andere kans-
hebbers zijn Berkem met Svetol, dat bij-
draagt aan gewichtregulering, en Cargill
met de langzaam verteerbare suiker
Xtend isomaltulose. Ook DMV Internatio-
nal en DSM Food Specialties dingen mee
naar de prijs met respectievelijk Praven-
tin (een melkeiwitfractie tegen acné) en
het verzadigende ingrediënt Fabuless.
Verder zijn genomineerd Lipid Nutrition
met het hongeronderdrukkende Pinno-
Thin, de Nutraceutical Group met na-
tuurlijke antioxidanten uit cacao en Tour-
nay Technologies met rijstpolypeptiden
als ingrediënt voor hypoallergene voe-
dingsmiddelen.
Behalve presentaties van genomineerde
bedrijven zijn er verschillende exhibitor-
showcases bij te wonen. Fabrikanten die
hun producten onder de aandacht bren-
gen zijn onder meer Martek Biosciences
(omega-3-vetzuren), Lallemand health
ingredients (cranberryextract) en Biofor-
tis (lipoproteïne-oxidatie). Deelname aan
de showcases is gratis.

Seminars
Bezoekers die hun kennis van maat-
schappelijke en wetenschappelijke ont-
wikkelingen op het gebied van ingrediën-
ten(technologie) willen opfrissen doen er
goed aan een of meerdere innovatiesemi-
nars bij te wonen. Centraal staan bioac-
tieve peptiden, kansen voor gezond-
heidsclaims in de EU, producten voor
speciale doelgroepen als ouderen en kin-
deren en de markt voor biologische in-
grediënten. De seminars worden georga-
niseerd door NIZO food research, TNO
Kwaliteit van Leven, Food Safety and
Organic Processing Magazine en markt-
onderzoeksbureau Mintel. Deelname is
mogelijk tegen betaling, aanmelden kan
via de www.hi-events.com.

‘Must’
Al met al is een bezoekje aan Hi Europe
een must voor iedereen die actief is in de
wereld van gezonde ingrediënten voor
voedingsmiddelen, of het nu gaat om het
proeven en bekijken van nieuwe produc-
ten of het ruiken aan nieuwe trends en
ontwikkelingen.

Organisator CMP Information verwacht dit jaar minstens zo veel bezoekers als de 6.000 van
twee jaar geleden. 
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Gezonde ingrediënten
zien, ruiken, proeven
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Suikervervangers
In de stand van Roquette staan
dit jaar drie producten in het
zonnetje: Nutriose oplosbare
voedingszezel, Maltisorb malti-
tol en Nutralys erwteneiwit. Het
eerste ingrediënt is geschikt als
suikervervanger, voor vezelver-
rijking of ter verlaging van de
glykemische index van voe-
dingsmiddelen. Maltisorb kan
suiker gedeeltelijk of volledig
vervangen en Nutralys is een
nieuw functioneel eiwit met een
hoge voedingswaarde.
� Stand G-27, 
www.roquette.com,
www.maltitol-maltisorb.
roquette.com,
www.nutriose.com.

Acesulfaam
Tijdens de Hi Europe 2006 toont
Nutrinova voedingsmiddelenfa-
brikanten hoe ze de intensieve
zoetstof Sunnett (acesulfaam K)
kunnen verwerken in producten
met een verlaagde hoeveelheid
calorieën. Bezoekers kunnen
productconcepten uitproberen.
De zoetstof is tandvriendelijk en
geschikt voor verwerking in
dranken, snoepgoed, zuivelpro-
ducten, functional foods, tafel-
zoetjes, bakkerijproducten en
voedingssuplementen.
� Stand G-20, 
www.nutrinova.com.

Natuurlijk
Het Californische bedrijf Garu-
da International is gespeciali-
seerd in de ontwikkeling, pro-
ductie en marketing van na-
tuurlijke ingrediënten. Het
bedrijf richt zich onder meer op
intensieve zoetstoffen, kanker-
preventie, natuurlijke antioxi-
danten en antimicrobiële stof-
fen, polyfenolen en bloedsui-
kerregulerende bestanddelen.
Garuda International is onder
meer bekend van de producten
Cowcium melkcalcium, Proti-
Germ Defatted tarwekiemen en
Lesstanol Policosanol.
� Stand: USA-paviljoen 3,
www.garudaint.com.

Oligofructose voor verzadiging 
Orafti Active Food Ingredients,
wereldmarktleider in de produc-
tie van inuline, presenteert tij-
dens de Hi Europe een studie
waaruit blijkt dat wanneer het
ingrediënt Beneo oligofructose
aan het voedingspatroon wordt
toegevoegd, het gevoel van ver-
zadiging tijdens voedselcon-
sumptie toeneemt en de energie-
inname vervolgens vermindert. 

Inuline en oligofructose behoren
tot de familie van actieve plan-
tenvezels en komen van nature
in kleine hoeveelheden voor in
voornamelijk groenten en fruit,
tarwe en haver. Op industriële
schaal wordt inuline gewonnen
uit de cichoreiwortel. Het geëx-
traheerde inuline bevat steeds
een fractie aan oligofructose.
Het verschil tussen inuline en

oligofructose is de gemiddelde
ketenlengte, wat maakt dat ze
over verschillende technologi-
sche eigenschappen beschik-
ken. Inuline heeft vooral een vet-
vervangende en stabiliserende
functie. Oligofructose heeft ver-
gelijkbare eigenschappen als
suiker.
� Stand H-20,
www.orafti.com.

Exporteurs ontwikkelingslanden
Het Centre for the Promotion of
Imports from developing coun-
tries (CPI) houdt er op de Hi
Europe 2006 een eigen pavil-
joen op na, waar zij fabrikanten
uit ontwikkelingslanden samen-
brengt. CPI presenteert er on-

der meer drie exporteurs uit
Zuid-Amerika, Azië en Afrika en
hun producten. Deze expor-
teurs zijn gespecialiseerd in
hoogwaardige en natuurlijke
kruidenextracten, plantenenzy-
men en andere natuurlijke

ingrediënten. Hun productieke-
ten is sociaal, economisch en
ecologisch duurzaam en vol-
doet aan Europese kwaliteitsei-
sen voor natuurlijke ingrediën-
ten.
� Stand D-80, www.cbi.nl.

– Organisatie: CMP Information
– Data: 14-16 november 2006, 10-17.30 uur

(16 november tot 16.00 uur) 
– Plaats: Frankfurter Messe in Frankfurt

am Main, Duitsland, Hal 3
– Entree: Gratis bij voorregistratie (moge-

lijk tot 10 november) via website, of
¤ 85,00 aan de kassa

– Informatie: 0346-559444, 
hi@cmpinformation.com

– www.hi-events.com

Hi Europe/ FSH 2006

Lisette de Jong

Bezoekers van de
stand van Nutri-
nova kunnen
productconcep-
ten in uiteenlo-
pende smaken
uitproberen,
allemaal gezoet
met de intensie-
ve zoetstof Sun-
nett.


