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THEMA: FREE FROM

Van allergeen- 
tot suikervrij
Beurs Free From richt zich ook op ingrediënten

Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt de Free From 
beurs gehouden. Vorig jaar richtte de beurs zich voornamelijk 
op allergeenvrije producten. Dit jaar – op 3 en 4 juni in Brussel 
– zijn allergeenvrije ingrediënten naast de eindproducten een 
belangrijk thema.

vrij was op de beurs in 2013 een goede 
tweede wat betreft  het aanbod van stand-
houders. De vraag naar lactosevrij komt 
vooral uit de Verenigde Staten en West-
Europa. 
Onderzoeksbureau Mintel vertelde op de 
beurs vorig jaar dat de groei van glutenvrij 
te danken is aan de gezondheidsperceptie 
van gezondheidsbewuste consumenten 

De organisatoren van het Free From Food 
evenement zijn zeer tevreden over de editie 
van 2013. De opkomst van bezoekers en 
exposanten was goed tijdens het evenement 
dat begin juni vorig jaar in het Duitse Frei-
burg plaatsvond. Tijdens Free From Food 
komen alle voedingsmiddelen zonder onder 
andere gluten, lactose, suiker, eieren, noten, 
tarwe, zout, gist, soja, vlees, genetische 
modifi catie, bewaarmiddelen aan bod. De 
eerste editie trok een publiek aan met inko-
pers uit de retail en horecasector. Meteen 
na afl oop gaf bijna 85% van de exposanten 
aan dat ze hun stand ook al meteen voor de 

Congresprogramma
Parallel aan de beurs vindt een congres-
programma plaats waarbij 30 sprekers 
verdeeld over twee dagen spreken over de 
trends over de ‘vrij van’ markt. Sprekers zijn 
onder andere: 
•  David Jago, director of innovation 

and insight van Mintel
•  Harald Jossé, managing director 

MeinAllergiePortal
• Bianca Rootsaert, directeur NCV
• Paul Hart, marketmanager Solanic
• Geert Houben, TNO
•  Ellen van Diermen, Précon Food 

Management
• Dr. Massimo Ambanelli, CEO Hi Food
•  Mirela Colleoni, hoofd R&D, Limagrain 

Céréales Ingrédients

Het congres vindt plaats in Exhibition 
Hall Theater. Het volledige programma: 
www.freefromfoodexpo.com/conference

volgende editie wilden vastleggen. Daar 
hebben ze een goede reden voor. 

Groeiende markt
De Free from-markt blijft  wereldwijd 
groeien, zo meldt Innova Market Insights. 
De Free from-categorie wordt mainstream. 
Supermarkten ruimen meer plaats op de 
schappen in. Bovendien lanceren ze onder 
hun eigen merk Free from-producten. 
Vooral de categorie glutenvrije producten 
groeit hard. Dat was ook te merken aan 
het aanbod van deze producten op de eer-
ste editie van de Free from-beurs. Lactose-aan dat ze hun stand ook al meteen voor de ste editie van de Free from-beurs. Lactose-

Professor Grunschnabel staat voor de eerste keer op de beurs met plantaardig ijs.
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hadden aan een platform om de ‘free from’-
handel met klanten en potentiële klanten te 
verbeteren.

Op zoek naar distributeurs
Het Nederlandse bedrijf Professor Grun- 
schnabel staat voor de eerste keer op de beurs. 
Dit kleine bedrijf maakt plantaardig ijs voor 
de bovenkant van de markt. Directeur Pepijn 
Ornstein: “Voor ons is de smaak het belang-
rijkst, het plantaardige karakter van het ijs is 
in zekere zin een bijzaak.” Het ijs ligt bij meer 
dan 100 verkooppunten in Nederland en ook 
bij Veganz, een Duitse veganistische super-
marktketen. Het bedrijf zet net zijn eerste 
stappen buiten Nederland en staat op de 
beurs vooral om internationale distributeurs 
te interesseren. Vanuit Australië is Orgran 
Natural Foods aanwezig. Het bedrijf produ-
ceert een reeks glutenvrije pasta, brood- en 
cakemixen, snacks en bakproducten. Alle 
producten zijn gluten-, tarwe-, zuivel-, ei-, 
gist- en GMO-vrij. Damhert is ook present op 
de beurs. Het Belgische bedrijf is al dertig jaar 
gespecialiseerd in suiker-, gluten- en zoutvrije 

voedingsmiddelen naast biologische en vege-
tarische producten. Een van hun ingrediënten 
vormt een alternatief voor suiker: tagatose 
(geëxtraheerd uit lactose). 

Ingrediënten 
Dit jaar vindt parallel aan de Free From Food 
products ook een Free From ingrediënten-
beurs plaats. Ronald Holman, beursdirecteur: 
“Oplossingen voor free from-producten wor-
den steeds belangrijker voor R&D-afdelingen 
en voedingsmiddelentechnologen. Retailers 
en consumenten eisen een betere smaak, 
kwaliteit en gezonde alternatieven. Bedrijven 
die daar ingrediënten tonen zijn onder andere 
Solanic (producent van aardappeleiwit, 
onderdeel van Avebe, red.), Döhler, Ernst 
Bocker, Erbacher en Meurens International.”

• Dionne irving •

voor deze producten. Sommige mensen 
eten alleen glutenvrij bij een opgeblazen 
gevoel. Om de bredere groep van gezond-
heidsbewuste consumenten aan te spreken, 
vinken bedrijven bij de ontwikkeling van 
glutenvrije producten meerdere ‘free-from’ 
vakjes af, zoals vrij van additieven, weinig 
tot geen vet, suiker en/of lactose. Vaak zijn 
de producten ook biologisch. Bovendien 
combineren ze de producten met andere 
populaire granen zoals quinoa en chia.

Conferentie
Een belangrijk element binnen Free From 
Food 2014 is de conferentie van topniveau, 
waarvan wordt verwacht dat ze 200 afgevaar-
digden van over heel Europa zal aantrekken. 
De conferentie zal in totaal 25 presentaties 
omvatten over onderwerpen zoals wereldwij-
de trends en kansen, de huidige glutenvrije 
markt, incidenten met en recalls van allerge-
nen, ‘free from’-ontwikkelingen en labelkwes-
ties (zie kader). Free From Food werkt samen 
met de AOECS, Association of European 
Coeliac Societies (associatie van Europese 
organisaties voor glutenintolerantie), dat alle 
nationale organisaties voor glutenintolerantie 
in de Europese landen vertegenwoordigt. Het 
initiatief van Free From Food komt van de 
industrie zelf; leidende bedrijven die nood 

De Free From-markt 

blijft wereldwijd groeien.
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Free From Food Ingredients 
en Free From Food 2014
3 en 4 juni
10.00-17.00 uur
Brussel Expo, Brussel (Be)
www.freefromfoodingredients.com
www.freefromfoodexpo.com

‘ Voor ons is de smaak  
het belangrijkst’
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