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Nieuwe ‘vrij van’-vakbeurs

op 4 en 5 juni opent een nieuwe vakbeurs de poorten: Free 
From Food. Innovaties, trends en ontwikkelingen rond ‘vrij van’-
voedingsmiddelen komen op de beursvloer in Freiburg, duits-
land samen.

te van 2009). Grootste stijgers in deze 
markt zijn gezoute bakkerijwaren in de 
vorm van snacks.

Gezonde levensstijl
De hoge groeicijfers geven aan dat de 
kopers van vrij van-producten zeker niet 
alleen consumenten zijn met een voedselin-
tolerantie of -allergie. Mintel concludeert 
op basis van aankoopgedrag dat de produc-
ten passen in de wens van consumenten 
naar een meer gezonde levensstijl en een 
uitgebalanceerd dieet. Wat hieraan bij-
draagt, is het snel groeiende productaan-
bod. Innovatie is in de vrij van-markt een 
belangrijke drijfveer voor groei. Naast 
merkartikelfabrikanten bieden diverse 
retailers deze producten aan onder het 
eigen huismerk. Dit in navolging van Sains-
bury’s, die in 2001 als eerste kwam met een 
vrij van-private label. 
Toch zijn er nog onontgonnen terreinen, 
aldus experts. Groeipotentieel wordt gezien 
voor gemaksproducten en kant-en-klaar-
maaltijden alsook zoetwaren.

Free From Food 2013 brengt een breed 
pallet producten onder de aandacht: voe-
dingsmiddelen zonder gluten, lactose, 
noten, soja, melkproducten, suiker, vet, 
zout of ei, gmo-vrij, maar ook producten 
zonder additieven als smaakversterkers, 
kleurstoffen of conserveermiddelen. De 
beurs telt circa 100 exposanten uit meer 
dan 15 landen.

Keteninitiatief
“Het initiatief tot deze vakbeurs is geno-
men door zowel producenten, leveranciers 

als groothandels die zich richten op deze 
categorie vrij van-levensmiddelen”, vertelt 
beursmanager Ronald Holman. Hij noemt 
als voorbeelden de brood- en banketpro-
ducent Jowa AG uit Zwitserland en War-
burtons uit het Verenigd Koninkrijk, het 
in glutenvrije bakwaren gespecialiseerde 
Bauckhof uit Duitsland, maar ook leveran-
cier van allergeenvrije kruiden, specerijen 
en mixen Dutch Spices uit Nederland. “We 
willen met het beursconcept een Europees 
platform bieden voor een dialoog en tref-
fen in de gehele keten.”

Groeimarkt
Het marktsegment free from groeit. Nielsen 
becijferde dat in 2012 in Duitsland alleen   
al het segment lactosevrije, gesteriliseerde 
melk een omzet vertegenwoordigde van €75 
miljoen, een toename met 14% ten opzichte 
van het jaar ervoor en in volume zelfs een 
stijging van 22%. Ook de Duitse markt voor 
glutenvrije producten groeit met dubbele 
cijfers: plus 16% tot €40 miljoen.
Voor de Britse markt voorspelt markton-
derzoeker Mintel tot 2016 een groei van 
meer dan 50% van het segment vrij van-
producten, wat ten opzichte van 2006 een 
verdubbeling betekent. Glutenvrije pro-
ducten zijn hier stijgers (2009 tot 2011: 
+30% tot €155 miljoen). De omzet van 
zuivelvrije producten steeg in diezelfde 
periode 40% tot €164 miljoen.
Ook in de VS is de groeitrend zichtbaar: 
in 2011 was de retailomzet in glutenvrije 
producten €4,5 miljard (+27% ten opzich-

Free From  
Food 2013

- Messe Freiburg (DE).
- 4 en 5 juni van 10.00 tot 17.00 uur.
-  Congres ‘Free From – Facts, Figures and 

Fulfillment’, met op 4 juni aandacht voor 
allergenen en op 5 juni voor gluten.

Meer info: www.freefromfoodexpo.com
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