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IFFA houdt zich staande
Waar europese banken en bedrijfsleven kreunen onder het 
slechte economische tij, weet vleestechnologiebeurs iFFa met 
editie 2013 die uit 2010 op zijn minst te evenaren. het aantal 
exposanten blijft op 4 t/m 9 mei gelijk, terwijl het beursopper-
vlak in Frankfurt steeg, vooral voor verpakkingen, meet- en 
weegapparatuur en ingrediënten. thema’s zijn: voedselveilig-
heid, traceerbaarheid en hygiëne.

VDMA een technologielounge ingericht. 
Daarin etaleren het Fraunhofer instituut en 
twee Duitse universiteiten hun kennis, 
onder andere op het gebied van het efficiënt 
slachten en verwerken tot delen, waaronder 
het portioneren van varkensvlees, de moge-
lijkheden van gasdichte kartonnen borden 
bij de vleesverwerking en gasdichte, maar 
gemakkelijker te openen MAP-verpakkin-
gen.
Belangrijke thema’s op de beurs zijn voed-
selveiligheid, hygiëne (o.a. CIP-/SIP-syste-
men) en hygiënisch ontwerp en traceer-
baarheid door de keten heen. Behalve dat 
deze terugkomen bij de slacht- en verwer-
kingsapparatuur zal ook bij de meet- en 
regelapparatuur traceerbaarheid nadrukke-
lijk aan de orde komen, van eenvoudige 
barcodeprinters en uitleesapparatuur tot 
RFID-tags. Verder is er een ruim aanbod 
van metaaldetectoren en visionsystemen, 
maar ook diverse meetapparatuur waaron-
der NIR-apparatuur en MAP-controle-
apparatuur. 

Ingrediënten
Natuurlijk is er ook veel aandacht voor 
kruiden, specerijen en andere additieven, 
zeker nu gemarineerde producten nog 
steeds aan populariteit winnen. Samen met 
(kunst)darmen en verpakkingsmaterialen 
zijn deze ondergebracht op de begane 
grond en eerste etage van hal 4. 
Veel aandacht gaat in het kader van ‘clean 
labelling’ uit naar natuurlijke extracten, het 
terugdringen van additieven als glutamaten 
en zoutreductie bij gekookte producten als 
ham en worst.

Vooraf waren de verwachtingen voor de 
komende beurs hooggespannen. Wereld-
wijd is de vleesconsumptie de afgelopen vijf 
jaar met telkens ongeveer drie procent 
gestegen. Duitse aanbieders van vleesver-
werkende machines en apparatuur zagen 
mede daardoor op de thuismarkt hun 
omzet vorig jaar met vier procent stijgen tot 
€850 miljoen. 
IFFA blijkt zijn wereldwijde naam en faam 
ook in de huidige slechte tijden waar te 
maken. Het aantal exposanten evenaart met 
950 de vorige editie in 2010. Ruim de helft 
daarvan (55%) komt uit 40 landen (2010: 
meer dan 50 landen). Grote landeninzen-
dingen komen uit Italië, Spanje, Nederland, 
de Verenigde Staten en Frankrijk, gevolgd 
door Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland 
en Polen. 

Het beursoppervlak neemt ten opzichte van 
2010 toe met 6.000 m2 tot 110.000 m2, maar 
zit daarmee nog niet op het niveau van 
2007 (120.000 m2). 

Groeiend aanbod
Vooral bij de verpakkingen, meet- en weeg-
apparatuur en ingrediënten is het aanbod 
gegroeid, waardoor de beursorganisatie 
zich zag genoodzaakt om van de hallen 4 en 
11 (weer) twee verdiepingen in gebruik te 
nemen. 
De beursorganisatie verwacht circa 58.000 
bezoekers uit de gehele wereld te begroeten. 
De grootste aantallen nieuwsgierigen kwa-
men uit Rusland, Italië, Nederland, Spanje, 
Oostenrijk en Polen. Dit jaar worden ook 
veel vakbezoekers uit groeimarkten als Rus-
land, China en India verwacht. Deze zullen 

door de nieuwe 
ingang aan de west-
zijde het beursterrein 
betreden. In 2010 
werden 60.000 geïn-
teresseerden welkom 
geheten, in 2007 zelfs 
61.000. 
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