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meeste ciabatta’s zijn gewoon kort gere-
zen platte broden die nooit een steenoven
hebben gezien. Het echt ambachtelijke
brood kost al gauw een factor vier meer,
maar ook dit topproduct is in het speci-
aalkanaal te koop voor de liefhebber.
Door de opkomst van prijsvechters liet de
vorige beurseditie een verschuiving zien
naar producten met een gunstige
prijs/kwaliteitverhouding. Dit leidde tot
een verschraling van het aanbod. Stands
puilden uit met stamppotten in lever-
worstverpakkingen. Het is even afwach-
ten of Anuga 2005 meer ruimte zal bie-
den aan kwaliteitsproposities. De trend
in de Duitse supermarkten naar verspla-
za’s, zoals bij Edeka, stemt wat dat
betreft hoopvol.

producten zijn in opkomst, vandaar dat
de organisatie in 2003 het cluster ‘koel-
verse voeding’ in het leven riep. Biologi-
sche producten komen prominenter in
beeld. Steeds meer supermarkten nemen
milieuvriendelijke hardlopers op in het
basisassortiment. Al met al staan er 1.200
ondernemingen op de beurs die een of
meerderde bioproducten laten zien. 

Nog meer gemak
Kwaliteitskopers zien traditionele produc-
ten liefst zo natuurlijk mogelijk in de
koelvitrines liggen. Opvallend is dat pro-
ducten als mediterraan gegrilde groenten
al voorverpakt worden verkocht. Dezelfde
ontwikkeling is te zien in verse pasta’s,
soepen, voorgebakken brood, dressings
en salades. Vaak belooft de verpakking
meer dan de inhoud waar kan maken. De

Gasverpakte ciabatta in het winkelwagentje tijdens de vorige beurseditie.
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De Anuga is verdeeld in de sectoren: spe-
cialiteiten (sauzen en kruiden tot en met
reformproducten), delicatessen, koel-
vers, vlees, diepvries, zuivel, dranken,
brood/banket en hete dranken, catering
en retail. Trends die specifiek aandacht
krijgen via een apart platform zijn biolo-
gische producten, gezondheids- en func-
tionele producten. De beursorganisatie
haakt hiermee in op de grote groei die
deze producten in de komende jaren
wordt toegedicht. Zo’n 800 leveranciers
zullen naar verwachting hun biologische

waren tonen. Via het informatiesysteem
kunnen bezoekers zoeken op de thema’s:
eigen merken, koosjer, halal, finger food
en vegetarisch.

Prijs/kwaliteit
Van de 6.000 exposanten uit circa 100
landen komen er 188 uit Nederland.
Gezien de marketingfocus is Anuga voor-
al interessant voor algemeen manage-
ment uit de food- en retailsector. Verse
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Van 8 tot en met 12 oktober

biedt ’s werelds grootste

levensmiddelenvakbeurs Anu-

ga toegang aan 160.000 bezoe-

kers uit 150 landen. De 28ste

editie zal net als in 2003 tien

exposities onder één dak tel-

len. Alle recente innovaties in

de voedingsmiddelenindustrie

zullen tijdens dit evenement te

zien zijn.

Internationale gemaks- en gezondheidstrend zet door
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