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Het concept  

‘10 vakbeurzen 

onder één dak’ 

wordt voortgezet.
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Anuga komt plaats tekort 

Zo’n 210 van de in totaal 6.800 exposanten 
komen uit Nederland over alle deelbeurzen 
verdeeld. Bovendien meldt de organisatie 
dat er meer dan 7.000 van bezoekers uit  
Nederland naar Anuga komen. Het concept 
‘10 vakbeurzen onder één dak’ is succesvol 
gebleken en wordt ook dit jaar voortgezet. 
Beurzen die thematisch met elkaar te 
maken hebben, staan naast elkaar. Voor-
beelden zijn Meat, Frozen Food en Diary, 
waarvan Meat een van de grootste beurzen 
is. De organisatie heeft grote klanten, zoals 
Rügenwalder Mühle, weer op de beursvloer 
kunnen krijgen. Uit Nederland komen gro-
te be drijven zoals Vion en Van Drie Groep.  
Ook Dairy is goed vertegenwoordigd met 
380 exposanten uit landen als Duitsland, 
Ierland, Nederland en voor het eerst ook  
uit Argentinië, Australië en Thailand.

Vegan trendthema 
Virtuele trendthema’s zijn specifieke zoek-

Anuga 
Locatie: Koelnmesse
Datum: 10-14 oktober 2015
Naast de 10 vakbeurzen, organiseert Anuga 
diverse ondersteunende programma’s, 
waaronder Anuga Chef of the Year, Pastry 
Chef of the Year, olive oil market, organic 
market en een winespecial.
www.anuga.de

Een half jaar voor de start van de 33e editie van de Anuga, de 
tweejaarlijks eindproductenbeurs, zijn alle 284.000 vierkante 
meters verkocht. Zowel de vleesbeurs als het aanbod aan  
veganistische consumentenproducten is gegroeid. 

informatiebehoefte en kwaliteitsbegrip  
bij de consument, alsook productie en  
herkomst van levensmiddelen. Producten 
van eigen bodem zijn gewild in Duitsland, 
maar ook daarbuiten. Trends in de Duitse 
levensmiddelenhandel zijn volgens de  
federatie van de Duitse levensmiddelen-
handel (BVLH), mede-organisator van  
Anuga, vergelijkbaar met die in Neder - 
land: focus van de consument op dieren-
welzijn, concurrentie op kwaliteit en prijs, 
meer vraag naar conve nience, en ontwikke-
ling van gastronomische concepten in de 
supermarkt. 
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termen waarmee bezoekers gericht kunnen 
zoeken in de databank van de beurs. Voor-
gaande jaren waren bijvoorbeeld fair trade 
en vegetarische producten al trendthema’s. 
Dit jaar is daaraan het thema veganistische  
producten toegevoegd, een van de snelst 
groeiende voedingstrends. In Duitsland eten 
een miljoen mensen veganistisch. De beurs-
organisatie verwacht dat deze trend ook op 
Anuga zichtbaar is. De Koelnmesse organi-
seert in november 2016 zelfs een aparte 
beurs voor deze producten: Veganfach.

Trendmarkt Duitsland
De BVE, de federatie van de Duitse voe-
dingsindustrie, presenteert zich op de  
deelbeurs Anuga Fine Food samen met  
het Duitse ministerie voor Voeding en  
Landbouw onder het motto Made in  
Germany. Volgens de directeur zijn de  
belangrijkste trends op de Duitse voe-
dingsmarkt: toe nemend bewustzijn,   
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