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CONGRES

ECONOMIE & BEDRIJVEN

10 jaar  
Food Valley Award
Drie innovaties in de race voor agrifoodprijs

De genomineerden voor de Food Valley Award 2014 zijn  
de draagbare koelverpakking voor champagneflessen van 
PaperFoam en Veuve Clicquot, de verse babyvoeding van 
Pit-Foodconcepts en de automatische druivenonttrosser van 
JFPT/foodlife. Op 23 oktober tijdens de Food Valley Expo 
wordt de winnaar bekendgemaakt.

Een onafhankelijke vakjury onder leiding 
van Jan Maat, algemeen directeur van TI 
Food and Nutrition, beoordeelde deze 

zomer de inzendingen voor de Food Valley 
Award 2014. De drie genomineerden scoor-
den het hoogst op innovativiteit en econo-

mische haalbaarheid. Een van hen ontvangt 
de prijs die dit jaar voor de tiende keer 
wordt uitgereikt en is uitgebreid tot een 
belangrijke onderscheiding in de Neder-
landse agrifoodsector.

Isolerende flesverpakking
PaperFoam uit Barneveld heeft een milieu-
vriendelijke flesverpakking ontwikkeld op 
basis van geschuimd zetmeel. De verpak-

Food Valley Expo
Food Valley Expo viert dit jaar haar tiende 
verjaardag met het bijzondere thema ‘Sili-
con Valley meets Food Valley’. Ongekende 
mogelijkheden van IT in de agrifoodsector 
worden op verschillende manieren belicht. 
Bovendien is er volop aandacht voor de 
nieuwste agrifoodtechnologieën tijdens de 
bedrijvenmarkt en geven inspirerende spre-
kers hun visie op de toekomst van de agri-
foodsector. Food Valley Expo heeft een 
internationaal karakter.

Boeiende sprekers

Marc Teerlink, IBM Watson Group, vertelt 
hoe de supercomputer van IBM Watson 
Group nieuwe recepten kan ontwikkelen 

die het menselijk brein te boven gaan. Wil-
bert van der Louw, Foodcase, en Jacqueli-
ne Collins, luchtvaartmaatschappij Gate 
Group, presenteren de nieuwste ontwikke-
lingen in duurzame maaltijden aan boord 
van het vliegtuig. Aalt Dijkhuizen, boeg-
beeld van de Topsector Agri & Food, geeft 
een inspirerend inzicht in de Nederlandse 
agrifoodsector, nu en in de toekomst.

Interactieve sessies

Tijdens interactieve bijeenkomsten worden 
actuele onderwerpen in de agrifoodsector 
uitgediept. Zo zijn er sessies over ‘novel 
foods’, patenten in de wereld van life  
sciences, internetmarketing en zoutreductie 
in vlees en vleesproducten. Ook kunnen 

bezoekers zich laten informeren over 
EU-subsidiemogelijkheden binnen het  
programma Horizon2020.

Matchmaking

Tijdens het matchmakingevent komen 
bezoekers in contact komen met potentiële 
samenwerkingspartners. Het is een  
mogelijkheid om innovatieve technologieën 
te delen, grensoverschrijdende samen- 
werkingsverbanden te initiëren of nieuwe 
zakenpartners te vinden. Enterprise Europe 
Network Nederland organiseert dit event 
samen met RVO. De een-op-een gesprek-
ken worden vooraf met de deelnemers 
afgestemd. 

Food Valley Expo, georganiseerd door 

Food Valley NL, vindt plaats op donderdag 

23 oktober 2014 in Congrescentrum 

Papendal in Arnhem. Meer informatie en 

aanmelden: www.foodvalleyexpo.nl
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‘ Pienter wordt bereid met 
behulp van pascalisatie’

De koelverse babyvoeding Pienter is afgestemd op de leeftijd, glad voor de jongste kinderen en 

met meer structuur voor de wat groteren.

king is in opdracht en samen met het Fran-
se champagnehuis Veuve Clicquot tot stand 
gekomen. De omhulling van de fl es bestaat 
uit twee delen met een papierwikkel en 
heeft  een chique uitstraling. Dankzij het 
geschuimde karakter houdt de verpakking 
de inhoud, in dit geval champagne, onge-
veer twee uur koel. 
De ontwikkeling is het resultaat van een 
constructieve samenwerking tussen tech-
nisch specialisten, marketeers en ontwer-
pers. De uitdaging was om een oplossing te 
vinden voor het voorkomen van het plak-
ken van de zetmeelverpakking aan een kou-
de fl es, die vochtig wordt door condensatie. 
Er is nieuwe receptuur ontwikkeld voor het 
geschuimde zetmeel.
De verpakking is inmiddels in productie en 
wordt wereldwijd verkocht. Mark Geerts, 
ceo van PaperFoam: “De nominatie voor de 
Food Valley Award helpt ons enorm om aan 
een groot publiek te laten zien hoe land-
bouwproducten als zetmeel en vezels voor 
stijlvolle en milieuvriendelijke verpakkin-
gen zijn in te zetten.” 

Lang houdbare verse babyvoeding
Het concept voor verse, gepascaliseerde 
voeding voor jonge kinderen dat Pit-Food-
concepts uit Sint-Oedenrode heeft  ontwik-
keld, speelt in op de toenemende aandacht 
voor vers, gemak en gezondheid. De nieuwe 
babyvoeding Pienter biedt jonge kinderen 
in de leeft ijd van zes tot twaalf maanden 

een gezonde, koelverse kant-en-klaarmaal-
tijd. Er is een aantal varianten beschikbaar 
afgestemd op de leeft ijd, glad voor de jong-
ste kinderen en met meer structuur voor de 
wat groteren. De verschillende ingrediënten 
(aardappelen, groenten, vlees) worden 
afzonderlijk aangeboden. Ze leren de 
kleintjes wennen aan natuurlijke geuren, 
smaken, kleuren en structuren. Pienter 
wordt bereid met behulp van pascalisatie, 
waardoor geur, smaak, kleur en structuur 
evenals vitamines en mineralen goed 
behouden blijven. Het product bevat geen 
extra toevoegingen om de houdbaarheid 
te verlengen. 
Rik de Hek en Dries Habraken, eigenaren 

van Pit-Foodconcepts: “Het Pienter-con-
cept staat nog in de kinderschoenen. De 
nominatie voor de Food Valley Award stelt 
ons in staat om deze oplossing voor baby-
voeding samen met potentiële partners 
door te ontwikkelen.”

Druiven geautomatiseerd onttrossen 
De Pluckr van JFPT/foodlife uit Zwolle en 
TOP uit Wageningen is een machine die 
volledig geautomatiseerd druiven onttrost. 

Deze nieuwe werkwijze verlengt de houd-
baarheid van losse druiven tot vier weken 
doordat er minder beschadiging optreedt.
In de machine zijn verschillende technolo-
gieën gecombineerd. Door ultrasone trillin-
gen worden de druiven onbeschadigd los-
getrild van de tros. De vruchten vallen 
daarna van minimale hoogte op een lopen-
de band en worden vervolgens met de nieu-
we technologie verpakt. Afh ankelijk van het 
soort verwerkt de Pluckr tot maximaal 600 
kg druiven per uur. Ter vergelijking, hand-
matig onttrossen van druiven in deze hoe-
veelheid kost ongeveer 24 mensuren. De 
technologie van de Pluckr is gepatenteerd 
en een prototype van de machine is in 

bedrijf bij een grote 
fruitverwerker in 
Nederland. 
Patrick Jansen, ceo van 
JFPT/foodlife: “Het zou 
geweldig zijn als wij 
samen met TOP de 

award in de wacht slepen, maar alleen de 
nominatie maakt ons al bijzonder trots. Dit 
is een enorme stimulans om verder te gaan 
met het ontwikkelen van innovatieve oplos-
singen voor de groente- en fruitverwerken-
de industrie.”

• FLORENTINE JAGERS •

F. Jagers, Food Valley NL

De milieuvriendelijke fl esverpakking 

die tevens koelt, is ontwikkeld op basis 

van geschuimd zetmeel.

Pluckr onttrost druiven volledig 

geautomatiseerd.
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