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VAKBEURS

Intrafood biedt de combinatie van innova-
ties, netwerken en wetenschappelijke infor-
matie. Dit najaar vindt in Kortrijk Xpo de 
vijfde editie plaats. De vakbeurs voor 
grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, 
additieven en halffabrikaten richt zich op 
de voedingsindustrie in de Benelux en 
Noord-Frankrijk. Door de specialisatie en 
duidelijke focus is Intrafood uitgegroeid tot 
een ontmoetingsplaats van voedingsmidde-
lenproducenten en hun toeleveranciers. 
Bezoekers zijn actief op het terrein van 
R&D, productontwikkeling, productie, 
inkoop, kwaliteitszorg, marketing en direc-
tie. De vakbeurs is gratis toegankelijk bij 
online registratie vooraf.
 
Seminars 
Ook het seminarprogramma is gratis. Het 
wetenschappelijk comité dat zorg draagt 
voor dit programma staat onder leiding van 
prof. dr. ir. Koen Dewettinck van de Uni-
versiteit Gent. Dit jaar is het thema: ‘Impact 
van ingrediënten op de sensorische kwali-
teit van levensmiddelen’. Er wordt aandacht 
besteed aan recente wetenschappelijke ont-
wikkelingen. De sensorische eigenschappen 
zijn immers uitermate belangrijk voor het 
succes van productinnovaties.

Actuele trends
Naast de ruimte waar de seminars plaats-

vinden, is dit jaar voor de eerste keer het 
Trends Paviljoen ingericht. Innova Market 
Insights presenteert hier de top 10 trends 
van 2014. Dit gebeurt op basis van de Inno-

va Database, een online trackingtool die 
wereldwijd de productintroducties volgt. 
Innova geeft ook een presentatie over de 
trends als inleiding van het seminarpro-
gramma op woensdag 17 september.
Buteressence organiseert dagelijks om 11.30 
en 14.00 uur de workshop Flavour langua-
ge. De focus ligt tijdens deze inleidende 
training  op het beschrijven van aroma’s in 
een complexe smaakmatrix. Voorkennis is 
niet vereist. Aanmelden vooraf kan via  
christavandoesburg@buteressence.com.
www.intrafood.com

• CARINA GRIJSPAARDT-VINK •

Informatie en inspiratie voor de ontwikkeling en productie van 
voedingsmiddelen en dranken. Dat biedt Intrafood 2014, die op 
17 en 18 september de deuren opent in het Belgische Kortrijk. 
Het netwerkplatform voor de voedings- en ingrediëntenindustrie 
omvat een gespecialiseerde vakbeurs en een uitgebreid semi-
narprogramma. 

Focus op ingrediënten 
 
Intrafood 2014

INGREDIËNT & PRODUCT

Ervaringen Intrafood
Intrafood is de vakbeurs die klant en leve-
rancier direct in contact brengt, zo is de 
ervaring van bedrijven die eerder aan het 
event deelnamen. “Belangrijk”, zo stelt  
Philippe Snick van Snick EuroIngredients, 
“ingrediëntenproducenten leveren een grote 
bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe 
producten, vooral voor de mkb-bedrijven.”
Veel van de in 2012 exposerende ingrediën-
tenbedrijven zullen dit jaar weer aanwezig 
zijn. “We ontmoeten hier zowel de product-
ontwikkelaars en inkopers van de lokale 
bedrijven als van de multinationals uit de 
Benelux en soms zelfs een enkele van over 
de grens”, stelt Hein Hamelijnck, commerci-
eel directeur van de Huijbregts Groep.
Bezoekers waarderen Intrafood om het 
compacte karakter en de duidelijke focus: 
“In een kort tijdsbestek is het mogelijk de 
meest interessante mensen te ontmoeten. 
Het netwerkgehalte is hoog en een bezoek 
loont zeker de moeite”, stelt Rene Vanvlij-
men, productmanager bij All Freez. 

Intrafood is een vakbeurs met een specialistisch 

karakter en duidelijke focus.
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