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Aan de rand van hal 10.2 in de beurshal in 
Keulen staat de ISM-stand van het Duitse 
Seitenbacher, producent van gezonde mues-
lirepen, er een beetje plompverloren bij tus-
sen al het chocolade- en snacksgeweld. 
Toch haakt het bedrijf wel degelijk in op 
een belangrijke trend op ISM 2014 en in de 
voedingsmiddelenindustrie in het alge-
meen: producten met extra eiwitten en wei-
nig koolhydraten. “We krijgen meer aanvra-
gen binnen voor onze eiwitrijke producten”, 
reageert exportmanager Christopher Pfan-
nenschwarz desgevraagd. Voor de repen 
maakt Seitenbacher gebruik van complexe 
melkproteïnen. De eiwitten in de muesli’s 
komen uit de ingrediënten (zaden, noten, 
granen) zelf. Ze bevatten geen toegevoegde 
suikers of vetten. Alle suikers en vetten zijn 
a�omstig van de noten, zaden en vruchten 
in de ontbijtproducten. De gebruikte  
granen worden ge�lterd, gestoomd en 
gedroogd. Het fruit is alleen zongedroogd.  
“Onze muesli’s bevatten geen zwavel”, zegt 
de exportmanager. In de ontbijtproducten 
zitten hele vruchten en noten. Pfannen-
schwarz pakt een zak van 750 gram muesli, 
waar de hele frambozen bovenin de verpak-
king opvallen. “Zie je, het stukje appel is 
bruin. Een teken dat we geen zwavel gebrui-
ken.” De onderkant van de zak is vrij van 
kruimels en ander gruis. “We geven dit aan 
de boeren.” 
Seitenbacher steekt veel geld in R&D, jaar-
lijks introduceert het bedrijf vier tot vijf 
producten. Ook verdwijnt er iedere twee 

Snacken en snoepen voor de buis tijdens het Wereldkampioen-
schap voetbal in Brazilië. Veel voetballiefhebbers zullen zo hun 
tijd doorbrengen als ’s werelds beste voetballers medio juni hun 
kicksen onderbinden. Van een emmer popcorn tot tegels choco-
lade met de vlaggen van de WK-deelnemers: zoetwaren- en 
snacksfabrikanten op de internationale zoetwarenbeurs ISM in 
Keulen speelden met hun producten handig op het aankomen-
de eindtoernooi in. Anderen lieten zich hierdoor minder leiden 
en wilden gewoon iets nieuws brengen.

Op zoetwarenvakbeurs ISM 2014

Chocolade en 
WK-voetbal

Een drukte van belang bij de stand van Barry Callebaut tijdens ISM.
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jaar één product van de markt. De prijs is er 
dan ook naar: €5,50-€5,99 voor 750 gram. 
De producten zijn online te bestellen en te 
koop bij kleinere speciaalzaken. Albert 
Heijn is geen gegadigde. “Deze supermarkt 
zoekt alleen naar private label en wij zijn 
geen private label”, benadrukt Pfannen-
schwarz.

Premiumproducten
De meeste aandacht tijdens ISM 2014, dat 
plaatsvond van 26 januari tot en met 29 
januari, richtte zich op smaakvolle premi-
umproducten. Vooral van het chocolade-
segment straalde dit af. Aparte smaken en 
vullingen, praktisch allemaal duurzaam en 
met een hoog cacaogehalte: zo valt het cho-
coladeaanbod kortweg samen te vatten. Bij 
het zien van al die chocolade zou je bijna 
vergeten dat cacao de laatste jaren �ink in 
prijs is gestegen. Dit komt onder andere 
door tegenvallende oogsten, de afname van 
het aantal cacaoboeren en de groeiende 
vraag uit China. 
Om een voldoende kwalitatieve toevoer van 
cacao in de toekomst te blijven garanderen, 
steekt Barry Callebaut met ‘Cocoa Horizons 
sustainability initiative’ veel moeite in het 
trainen van cacaoboeren in met name 
West-Afrika, waar het merendeel van de 
grondstof vandaan komt. “Op natuur en 
klimaat hebben we geen invloed, maar we 
kunnen boeren natuurlijk wel meer per-
spectief bieden door ze goed te trainen”, 
vertelt So�e De Lathouwer, marketing 

director Specialties & Decorations. De trai-
ning moet de afname van het aantal cacao-
boeren stoppen en de kwaliteit van het 
gewas verbeteren. De kwaliteit van de 
cacaobonen gaat achteruit. Je hebt er dus 
meer nodig voor een goede oogst. Boven-
dien is cacao zeer intensief om te verbou-
wen. Het levert doorgaans minder op dan 
palmolie en rubber, waardoor boeren over-
stappen. Uit testen van de chocoladeprodu-

cent blijkt dat cacao, rubber en palmolie 
makkelijk samen kunnen worden ver-
bouwd. “We moedigen boeren dan ook aan 
dit te doen om zo hun inkomsten te maxi-
maliseren.”

WK-stemming
Net als veel andere fabrikanten op ISM ver-
keert Barry Callebaut in de WK-stemming. 
Veel chocoladedecoraties zijn gewijd aan 
het eindtoernooi in Brazilië, zoals groen-
gele chocoladesticks voor op de taart. 
Bij het Belgische Rovacos lijkt echte voet-
balkoorts te heersen. Zeker nu België zich 
hee� geplaatst voor het eindtoernooi. Stuk-
ken chocolade in puur, wit en melk in de 
vorm van een voetbalveld staan netjes uit-
gestald. In het midden van het blok zit een 
bal met daarop de vlag van een WK-deel-
nemer. “De bal hee� een drie centimeter 
hoger reliëf dan de chocoladebar”, om-
schrij� export- en salesmanager Gregory 
van Cruchten het product. “Voor Neder-
land kunnen we ook een oranje bal op het 
blok chocolade maken.” Ook de verpakking 
ademt voetbal. Rondom het raamvenster is 
een voetbalveld te herkennen. Door de 
kwali�catie van België voor het WK ont-
stond binnen een paar weken het idee voor 
de voetbalchocolade (200 gram, €12). In de 
maanden mei tot en met juli moet het pro-
duct over de toonbank gaan rollen. Maar 
Van Cruchten zit alweer met zijn gedachten 
na het wereldkampioenschap. “De volgende 
stap kan zijn deze chocolade met een 

Innovaties ISM 2014
Vier opvallende innovaties op zoetwarenbeurs ISM: 
 
GEEN KOEMELK. De Kokosnootnectarreep van Stella 
is gemaakt van kokosmelk. In het product zit verder 
kokosbloemsuiker dat is gemaakt van de nectar van 
biologische kokosbloem. 
EIWIT. Het IJslandse bedrijf Noi Sirius haakt in op de 
eiwittrend. Het bedrijf presenteerde pure zachte choco-
lade (56%) met een vulling van wei-eiwit. Het is ver-
krijgbaar in de smaken: Original, Banaan en Gember-
Aardbei. 
STEVIA. Het Belgische Just Ice lanceerde onder de 
naam ‘Ice crime - Wow, they killed the Sugar’ een 
reeks ijsproducten gezoet met stevia. Ze bevatten 40% 
minder calorieën dan reguliere ijsproducten en zijn 
geschikt voor diabetici. Er zou geen smaakverschil zijn 
met ijs dat zijn zoetkracht ontleent aan suiker. 
CONSUMPTIEMOMENT. Het Duitse Ültje bracht fijn-
geroosterde hazelnoten ‘Cappuccino Style’; niet voor 
bij een glas frisdrank of bier, maar speciaal ontwikkeld 
om bij koffie of thee te nuttigen. 

Een ei hoort erbij. Je maakt 

een gat onderin, chocolade-

pralinevulling erin en je hebt 

een chocolade-ei met een 

natuurlijke eierschaal. Voor 

consumptie nog wel even 

vijftien minuten in de koel-

kast. Het product van het 

Duitse familiebedrijf Gut 

Springenheide is al jaren op 

de markt, maar wordt op 

ISM voor een internationaal 

publiek gerecycled. Chocolade vingerpoppetjes voor kinderen, een concept van het 

Belgische bedrijf Belfine.
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bal met de logo’s van bijvoorbeeld Ajax, 
PSV of Feyenoord. Die clubs hebben toch 
alle drie hun eigen fanshop?”, denkt hij 
tegelijkertijd na over de verkoopkanalen. 
Toch sprong dit voetbalproduct niet het 
meest in het oog. Dat was de Chocolate 
Emergency Box: een blok chocolade van 
400 gram met toppings variërend van 
noten, amandelen en gedroogd fruit. Rova-

cos levert een houten hamer bij dit product. 
Bij een ‘noodgeval’ luidt de boodschap: 
breek de chocolade in kleine stukjes. “Een 
echt familieproduct. De hamer zagen we als 
een leuke manier om het product te promo-
ten”, zegt Van Cruchten. 

Chips
Het Wereldkampioenschap voetbal is hét 
evenement om de televisiesnack bij uitstek, 
chips, te promoten. ‘Chio loves Rio’ luidde 
de slogan op de stand van Intersnack, dat 
met zijn merk Chio ook steeds bekender 
wordt in Nederland. Een smaak die in april 
op de markt komt, is ‘Brazilian Barbecue’. 
Om hier nu te spreken van een echte inno-
vatie: nee, zo geven ze ook toe bij Inter-
snack. Dat ligt anders bij de Chio Popcor-
ners: goudgele triangles van gele mais die 
ergens het midden houden tussen tortilla-
chips en popcorn. Ze zijn er in de smaken: 
Sweet en Sea Salt. In vergelijking met nor-
male chips bevatten de Popcorners 17% 
minder vet.  
Twee jaar geleden introduceerde Chio mag-
netronpopcorn in de varianten zoet, zout 
en caramel. Onlangs introduceerde het 
bedrijf de vierde variant: chocolade. De 
Chio Popcorners kunnen worden gezien als 
een logisch vervolg op de magnetronpop-
corn. “Het is dezelfde popcorn die we 
gebruiken voor onze magnetronvarianten, 
met het verschil dat je ze direct kunt eten 
en dat ze een driehoekige vorm hebben”, 
zegt Victoria Eickho�, woordvoerder van 
Chio. Ze benadrukt dat dit dé nieuwe 
manier is om popcorn te eten. “Je krijgt 
zoals bij echte chips geen vette vingers en 
de kraak is eigenlijk hetzelfde. Bovendien is 
het niet zo kleverig als echte popcorn.” In 
april start de productie en in mei komen de 
als chips gepresenteerde popcornsnacks op 
de markt. Of ze ook op de Nederlandse 
markt komen, kan Eickho� niet zeggen. 

Concept kinderen
‘Free from’-producten (zie ook kader): glu-
tenvrij, gmo-vrij, E-nummervrij, maar ook 
suikervrij waren volop aanwezig op ISM. 
De chocoladepoppetjes van Bel�ne op een 

kleurrijke ring waren dan ook een verade-
ming om te zien tussen al die ‘free from’-
producten. De circus�guurtjes Lionel de 
leeuw, de clown Pipo en het aapje Tito kun-
nen online worden geprint en daarna inge-
kleurd. De ‘Finger Pup’ pets zijn een gepa-
tenteerd concept bedoeld voor kinderen 
tussen de drie en tien jaar. “We hebben de 
poppetjes zelf ontwikkeld en ze zijn ook 
getest op voedselveiligheid”, vertelt sales-
manager Bob Busselers. Het spelelement in 
het concept zet kinderen aan het werk als 
ware het een schoolproject. Het prikkelt de 
creativiteit van kinderen, zo hopen ze bij 
Bel�ne. 
Drie jaar lang was Bel�ne bezig met de ont-
wikkeling van het concept. Het vinden van 
de juiste machines en het patenteren van 
het concept kostte heel wat tijd. Momenteel 
kunnen kinderen alleen circus�guurtjes 
printen, maar in de toekomst zullen daar 
mogelijk dinosaurussen of bijvoorbeeld 
piraten bij komen, denkt Busselers. Niet 
alleen aan het concept besteedde Bel�ne 
veel tijd en aandacht, ook aan de chocolade. 
Deze is zacht en romig en niet korrelig. 
Busselers: “Dit komt omdat we onze Belgi-
sche chocolade in plaats van negen uur (de 
standaard, red.), zestien uur concheren.” 
Concheren is een proces van ‘rollen en kne-
den’ om de chocolade zachter en rijker te 
maken. Hoe langer dit proces, hoe beter het 
mondgevoel. Bel�ne verwacht “een heel 
groot succes” van de vingerpoppetjes die 
vanaf september in de winkels liggen voor 
€0,99 per stuk. “Moeders hebben een grote 
intentie tot kopen getoond.”

• Maurice de Jong •

Veel fabrikanten haakten met hun producten in op 

het naderende Wereldkampioenschap voetbal 

komende zomer in Brazilië. 

Ruimte voor creativiteit: een ‘Manneke Pis’ dat  

Belgische chocolade plast. 

De toekomst van verpakkingstechnologie, 
-materialen en –diensten

Brabanthallen
2 & 3 april 2014
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het VMT Foodplein bezoeken?
Verzeker u van een snelle entree en vraag uw toegangsbewijs aan.

easyFairs.com/empack-nl

Waar de Food- & Procesindustrie de 
verpakkingssector ontmoet.

Met deelnemers als:

• Urschel International Ltd. Nederland
• SFK LEBLANC
• Machinefabriek Tjonk B.V.
• Geberit B.V.
• Mafo Cleaning Equipment

krijgt u antwoord op al uw voedselgerelateerde 
verpakkingsvragen! 

     Foodplein     Foodplein     Foodplein

Speciale aandacht voor de foodsector
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