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Van 29 november tot en met 1 december 2005 komt de voe-

dingsmiddelenindustrie bijeen in het expositiecentrum Paris

Nord Villepinte. Parijs, de thuishaven van Europa’s fijnste keu-

ken, zal tijdens deze drie dagen optreden als gastvrouw van de

ingrediëntenvakbeurs Fi Europe 2005. 

Editie 2005 is met 1.100 exposanten de
grootste Food Ingredients Europe vak-
beurs tot dusverre. Er hebben zich 120
deelnemers gemeld die nog niet eerder
exposeerden. Onderdeel van het exposi-
tieprogramma zijn ook dit keer diverse
landenpaviljoens en een paviljoen van
ontwikkelingslanden. Themapaviljoens
zijn er op het gebied van biologische in-
grediënten, specerijen en ‘natural ingre-
dients’. Het paviljoen natuurlijke ingredi-
ënten is nieuw. Leveranciers van ingredi-
ënten, geoogst van het land, uit de zee
en van de dieren, kunnen hier contacten
leggen met fabrikanten van (semi)na-
tuurlijke producten.
Gelijktijdig – en eigenlijk als onderdeel
van Fi Europe – wordt in hal 3 de derde
editie van Food Safety & Hygiene gehou-
den. Vierentwintig exposanten en een
postersessie van organisaties die ook op
Fi Europe exposeren, informeren de be-
zoeker over instrumentatie en diensten
op het gebied van hygiëne en voedselvei-
ligheid.

Safety & Innovation
Het congresprogramma kent dit jaar twee

thema’s: ‘Food Safety’ en ‘Innovation’.
Beide sessies worden georganiseerd door
beursorganisator CMP Information in
zeer nauwe samenwerking met NIZO food
research en het vaktijdschrift Food Safety
Magazine. In het kader zijn de hoofdlij-
nen van het programma vermeld. 

Fi Awards
Voor de Fi Europe 2005 Awards zijn in-
middels acht bedrijven genomineerd. De
prijzen – goud, zilver en brons – worden
toegekend aan bedrijven of organisaties
die in de afgelopen twee jaar de meest
innovatieve ingrediënten op de markt
hebben gebracht.
Genomineerd zijn:
– Aarhus United met DeliAir, een speci-

aalvet met bijzondere opklopeigen-
schappen.

– Avebe met de Eliane-technologie, een
groep ingrediënten op basis van amy-
lopectine aardappelzetmeel (niet-
ggo).

– Cargill Texturizing Solutions met

C*DelitTex, een speciaalzetmeel met
optimale UHT-eigenschappen.

– CP Kelco met Genu, pectines voor
gelen met een zeer laag gehalte aan
oplosbare delen, zoals in ‘gezonde
jams’ of jelly fruitdesserts.

– Fuju Oil met Soyafibe-S, een stabilisa-
tor op basis van niet-ggo polysaccha-
riden afkomstig van sojabonen met

bijzondere oplos- en emulgatoreigen-
schappen.

– National Starch Food Innovation met
Novation Prima-premium stability,
een natief zetmeel met de eigen-
schappen van een gemodificeerd zet-
meel.

– Premium Ingredients met Premultex,
een emulgator/stabilisator voor vlees-
en andere emulsies ter vervanging van
natriumcaseïnaat en soja-eiwitten.

– Tate & Lyle met Rebalance, ingrediën-
ten voor ijsrecepturen waaraan geen
suikers worden toegevoegd. Het is
een compleet zoet- en textuursysteem
dat sucralose bevat.

De winnaars worden op 29 november
bekendgemaakt.

Op de volgende pagina’s zijn korte beschrijvingen
opgenomen van noviteiten op Fi Europe. 

Beursnieuws

Fi Europe 2005 in Parijs

Ans Wesel 
A. Wesel is freelance journalist.

Fi Europe 2005 zal een ontmoetingsplaats zijn voor de internationale voedingsmiddelensector.

Fi Europe 2005
Data: 29 november - 1 december
Plaats: Paris Nord Villepinte,
Frankrijk
Openingstijden:
– Dinsdag 29 november, 

10.00-18.00 u.
– Woensdag, 30 november,

10.00-18.00 u.
– Donderdag, 1 december, 

10.00-16.30 u.
Inlichtingen: CMP Information, Maars-
sen, 0346-559444, fi@cmpinforma-
tion.com, www.fi-events.com. 
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Hal 3 - Food Safety Seminars
– 30 November 2005 (10.30 - 12.00 uur)

International harmonization of food safety legislation
Toelichting op de internationale levensmiddelenwetge-
ving door vertegenwoordigers van wetenschappelijke
organisaties.

– 30 November 2005 (12.45 - 14.15 uur)
Contemporary issues in food safety
De belangrijkste voedselveiligheidskwesties vanuit het
perspectief van grote voedingsmiddelenconcerns.

– 30 November 2005 (15.00 - 16.30 uur)
Food safety technologies
Technologieën en systemen ter verbetering van de voed-
selveiligheid.

– 1 December 2005 (10.00 - 12.30 uur)
The real-world benefits of investing in an integrated food
safety system
Bedrijven delen opgedane ervaringen met voedselveilig-
heidssystemen.

Hal 4 - Innovation Seminars
– 30 November 2005 (10.30 - 12.00 uur)

Ice cream: from indulgent treat to healthy product
De technologie voor een optimaal ijsproduct met een lage
calorische waarde. 

– 30 November 2005 (12.45 - 14.15 uur)
Food solutions for obesity related cardiovasculal and
metabolic health
Hoe voedingsmiddelen een bijdrage kunnen leveren aan
de strijd tegen overgewicht en daaraan gerelateerde ziek-
ten.

– 30 November 2005 (15.00 - 16.30 uur)
Beverages: who are the winners in the innovation game?
Discussie over de innovatiestrategie van een groot dran-
kenconcern en ‘flavour house’. 

– 1 December 2005 (10.00 - 12.30 uur)
Convenience foods: fast growth by adding value
Centraal staat de vraag hoe innovatief te zijn op het
gebied van gemaksvoeding. 

Conferentieprogramma

Ocean Spray Ingredient Tech-
nology Group (ITG) presenteert
tijdens de FiE een reeks nieuwe
gezoete, gedroogde cranberry’s

(SDC’s). De cranberry’s zijn toe-
pasbaar in producten voor con-
sumenten die hun suikerinna-
me kritisch in de gaten willen
houden. In de stand staat ook
het onlangs geïntroduceerde
assortiment BerryFusions
Fruits. Deze met natuurlijke
vruchtensmaken geïnfuseerde
cranberryfruitstukjes zijn ver-
krijgbaar in zeven smaken en
bestemd voor toepassing in
producten als bakwaren, mues-
li, zuivelproducten en zoetwa-
ren.
� Ocean Spray Cranberries,
hal 4, S15.

Cranberry’s worden in uiteenlo-
pende toepassingen gebruikt.

Steensma
De focus van Steensma ligt op
de twee recente innovaties in
het Chocuise- (cacaoproduc-
ten) en het Confru- (gekonfijt)
assortiment. Binnen het Cho-
cuise-assortiment is er aan-
dacht voor een nieuwe variant
van de Souplesse compound
coating. Deze coating met nog
sterkere hechteigenschappen is
ontwikkeld voor op producten
met een vettige ondergrond,
zoals donuts. Verder is deze
flexibele coating geschikt voor
het coaten van producten die
worden ingevroren. Uit het
Confru-assortiment belicht
Steensma nieuwe fruitstukjes
met een verbeterde, herkenba-

re smaak, zonder dat smaak-
stoffen zijn toegevoegd. Deze
‘DSAB’-producten, gefabriceerd
van verse citrusschillen, zorgen
voor een fruitige smaak in bij-
voorbeeld muesli- of choco-
laderepen of bakkerijproduc-
ten.
� Steensma BV, hal 4, V76.

De nieuwe fruitstukjes in het
Confru-assortiment hebben een
verbeterde smaak.

Sisterna
De suikeresters die Sisterna on-
der de aandacht brengt, zijn be-
stemd voor bakkerijproducten,
zoetwaren, sauzen en dres-
sings. Naast de emulgatorwer-
king, hebben de esters in de
verschillende toepassing ande-
re functionele eigenschappen.
Zo verlengen suikeresters de
houdbaarheidstermijn van bak-
kerijproducten, zonder dat tex-
tuur en ‘versheid’ aan kwaliteit

inboeten. In zoetwaren versnel-
len suikeresters de kristallisatie
en wordt de kristalgrootte klei-
ner. Zo kan zacht, niet kleverig
snoep worden geproduceerd.
Gebruik van suikeresters bij de
productie van sauzen zorgt voor
een fijnere olieverdeling in de
saus, wat het mondgevoel en de
smaak van de saus ten goede
komt.
� Sisterna, hal 3, K76. 

SVZ International
Verifruit is een nieuw ingrediënt
van SVZ waarin de karakteristie-
ken van vers fruit zo veel moge-
lijk behouden zijn. Het is toe te
passen in ijs, granen en graan-
repen, bakkerijproducten, cho-
colade en fruitsnacks. SVZ
vraagt verder aandacht voor
NFC (not from concentrate) -
sappen, sapconcentraten,
(geconcentreerde) purees,
klantspecifieke compounds en
IQF (individually quick frozen)

groenten- en fruitstukjes. In
aanvulling op de standaardkwa-
liteit enkelvoudige puree biedt
het bedrijf een extra fijne,
gehomogeniseerde puree en
een grove puree. SVZ’s klant-
specifieke compounds worden
op de beurs ondersteund door
een fruit- en groentedrank en
een ‘Gold Kiwifruit-drank’.
� SVZ International BV, hal 3,
K76.

Ocean Spray
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Lithos Food
Marigot Ltd, een van de part-
ners van Lithos Food, gebruikt
verkalkt zeewier als belangrijk-
ste grondstof voor Aquamin,
een assortiment geminerali-
seerde zeewieringrediënten. De
ingrediënten hebben een po-
reuze, honingraatachtige struc-
tuur, waardoor smaak en tex-
tuur van het eindproduct waar-
in het wordt verwerkt, niet
worden aangetast. Door toe-
voeging van Aquamin is het cal-
ciumgehalte van producten te
verhogen. Naast marinecalcium

bevat Aquamin magnesium en
een reeks andere zee-extracten.
� Marigot /Lithos Foods BV,
hal 3, M60.

Aquamin kan het calciumgehalte
van producten verhogen.

Orafti
Orafti Active Food Ingredients,
marktleider in inuline, maakt
de bevindingen uit onafhanke-
lijk onderzoek door professor S.
Abrams openbaar. Deze studie
had tot doel na te gaan of Rafti-
lose Synergy1, een inuline ver-
rijkt met oligofructose, de calci-
umretentie in beenderen kan
verbeteren. De onderzoeksre-
sultaten laten zien dat na een
jaar toediening het verschil in
mineraalgehalte in de beende-
ren bij de proefpersonen toe-
neemt met 15% en het verschil
in botdichtheid in beenderen
stijgt met meer dan 45% (in ver-
gelijking met de controle-
groep).
Recent onderzoek dat professor
M.-J. Butel in Parijs uitvoerde
bij kinderen, toont aan dat twee
gram Raftilose P95 per dag het
algemene welzijn verhoogt en
typische kinderkwaaltjes zoals
diarree, braken en koorts kan
terugdringen.
� Orafti Group, hal 4, R3. 

Unipektin
Unipektin toont innovaties op
het terrein van hydrocolloïden.
Het gaat om applicaties als:
laagcalorische frisdranken, ro-
mige zuivelproducten, culinaire
producten met een laag vetge-
halte en kostprijs verlagende
toepassingen in vleeswaren.
� Unipektin, hal 4, T50. 

Plantextrakt
Plantextrakt presenteert een
reeks rode frisdranken, rijk aan
functionele ingrediënten en
zonder cafeïne onder het motto:
‘Let’s get red’. Vooral hibiscus-
en rooibosextract zijn volgens
de fabrikant op dit moment po-
pulair als ingrediënt voor ge-
zonde drankconcepten. Het
extract is stabiel van kleur en
heeft een neutrale smaak. De
iets zure, fruitige smaak kan
worden gecombineerd met di-
verse andere smaken. Op de
stand worden innovatieve con-
cepten getoond.
� Plantextrakt GmbH & Co.,
hal 2, G50.

Sensus
Sensus laat zien hoe Frutafit
inuline en Frutalose FOS kunnen
bijdragen producten te ontwik-
kelen die passen in de heden-
daagse trend naar een verant-
woord gewicht. Zowel inuline als
fructo-oligosaccharide zijn pre-
biotische voedingsvezels met
een lage glycemische index en
een lage calorische waarde.
Bovendien bevorderen ze de cal-
ciumopname in het lichaam en
stimuleren ze de groei van ‘goe-
de’ darmbacteriën. Frutafit en
Frutalose laten zich eenvoudig
laten verwerken: ze geven een
goed mondgevoel, de smaak is
neutraal en ze hebben goede
textuureigenschappen.
� Sensus, hal 3, K76. 

Cargill-Cerestar
Cargill-Cerestar brengt twee no-
viteiten: een zetmeel met goede
textuureigenschappen voor
UHT- en cateringtoepasingen
en isomaltulose, een zoetstof
voor sportvoeding en dranken.
C*DeliTex is een gemodificeerd
zetmeel met een bijzonder dun/
dik- en stabiliteitsprofiel. Dit
maakt dat de viscositeit laag
blijft tijdens UHT-verhitting en
de zetmeelkorrels gedurende
verhitten en bij hoge afschuif-
krachten (zoals tijdens mengen
ontstaan) intact blijven. Pas tij-

dens de tweede verhittingsstap
ontstaat de uiteindelijke visco-
siteit. Deze eigenschappen bie-
den voordelen als minder ver-
vuiling van het processysteem
door langere productieruns.
Daarnaast is de warmteover-
dracht door de lagere viscositeit
efficiënter.
Isomaltulose is een nieuwe
zoetstof die binnen het Cargill-
Cerestar programma een aan-
vulling vormt op stoffen als dex-
trose, trehalose en de polyolen. 
� Cargill-Cerestar, hal 4, S18.

Food Design Ltd is gespeciali-
seerd in de productie van toffee-
en fudge-ingrediënten. Te zien
(en te proeven) zijn onder ande-
re de ‘softies’, speciaal ontwik-
kelde fudge-ingrediënten met
een laag transvetzuurgehalte.
Deze producten zijn onder
andere toepasbaar in dessert-
producten en ijs. De fudge-stuk-
jes blijven ook in bevroren toe-
stand zacht. Softies worden

geleverd in de smaken caramel,
cappuccino of vanille, in de
afmetingen 6 en 10 mm.
Nieuw van Food Design zijn ver-
der de bakstabiele ‘Fudjies’. Tij-
dens het bakproces behouden
deze stukjes hun vorm en lopen
niet uit. Een complete serie
caramel- en fruitsmaken is
leverbaar.
� Food Design Ltd, hal 3, L54.

Nieuwe ingrediënten op basis van toffee en fudge.

Food Design

SKM Europe
SKM Europe is een dochteror-
ganisatie van SKM Egg products
export (India) Ltd., de grootste
Indiase producent van ei-ingre-
diënten. SKM produceert de
complete range van ei-poeders
variërend van de standaard
heelei en eidooier tot eiwitpoe-
ders. SKM toont op de stand
naast het standaardassortiment
klantenspecifieke gedroogde
bakkerijmixen, hittestabiel

eidooierpoeder, gehydrolyseerd
eiwitpoeder en eiwitpoeder met
extra opklopvermogen. Om aan
de eisen van de General Food
Law te voldoen, heeft SKM het
‘Trackker’-systeem ontwikkeld
in samenwerking met een Indi-
aas softwarehuis. De keten van-
af het mengvoeder voor de kip-
pen, is in eigen beheer.
� SKM Europe Egg Ingre-
dients, hal 4, R82. 


