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VAKBEURS

 INGREDIËNT & PRODUCT

50 jaar SIAL
De voedingsmiddelenvakbeurs SIAL viert dit jaar haar 50ste  
verjaardag. Bij de eerste editie in 1964 kwamen 15.000  
bezoekers naar Parijs. 50 jaar later zullen het er naar  
verwachting 150.000 zijn. De mondiale voedingstrends zijn te 
zien op de beurs, waar van oudsher de focus ligt op innovatie.

De mondiale voedingsmiddelenmarkt komt 
van 19 tot en met 23 oktober tijdens SIAL 
samen in Parijs. Met 6.000 exposanten en 
150.000 bezoekers uit 200 landen belooft 
SIAL en daarmee Parijs het trefpunt voor de 
wereldwijde voedingsmiddelensector te 
worden. Illustratief hiervoor is dat tweeder-
de van de bezoekers afkomstig is van buiten 
Frankrijk. Nederland is aanwezig met 149 
exposanten en is daarmee in expositie- 
oppervlakte het zesde grootste land. Wat 
bezoekerslanden betreft, nam Nederland 
tijdens de voorgaande editie in 2014 de 4e 

positie in (met bijna 5.000 Nederlandse 
bezoekers).

Uitgebreid met technologie
SIAL 2014 wordt uitgebreid met de sectoren 
Apparatuur en Technologie. Dit hangt 
samen met het verdwijnen van de vakbeurs 
voor de voedingsmiddelenproductie IPA. 
Exposanten van apparatuur, technologie en 
diensten zijn ondergebracht bij SIAL. Het 
expositieprogramma van IPA op het gebied 
van verpakken wordt toegevoegd aan de 
verpakkingsbeurs Emballage die later dit 
jaar plaatsvindt.
Het expositieprogramma van de Parijse 
vakbeurs omvat met de uitbreiding de voe-
dingsmiddelenketen vanaf productie tot en 
met verkoop. In totaal zijn er op de beurs-
vloer twintig sectoren. Nederlandse bedrij-
ven zijn vooral te vinden in de product- 
sectoren zuivel, vlees, gevogelte, diep-
vriesproducten en kruidenierswaren.

Innovatie en trends
SIAL bouwt haar rol als mondiale trendwat-
cher ook deze editie verder uit. Voor SIAL 

Innovation, de presentatie van innovatieve 
producten, werden maar liefst 1.000 produc-
ten ingezonden. 400 daarvan zijn door een 
jury geselecteerd. Uiteindelijk ontvangen 
vijftien innovaties een award. Verder wordt 
een wereldwijd onderzoek naar consumen-
tentrends gebracht (zie kader) en presenteert 
SIAL de allerbeste internationale innovaties.

Hot spots op SIAL
Om de 50ste verjaardag te vieren, wordt deze 
editie van SIAL extra luister bijgezet. Op de 
dag van de opening is er om 17.00 uur een 
speciale licht- en geluidshow op het plein 
voor de ingang.
Verder zijn er evenementen in de gang- 
paden van de vakbeurs en presenteren 50 
internationale chef-koks zich op de beurs-
vloer, waarmee de restaurantsector een 
belangrijke plaats krijgt op SIAL 2014.
Groente en fruit staat onder het motto 
‘Marché de SIAL’ extra in de belangstelling. 
Daarnaast ligt de focus op Frankrijk, op  
de beurs vanzelfsprekend het sterkst  
vertegenwoordigde land met meer dan 
1.000 bedrijven. 

• CARINA GRIJSPAARDT-VINK •

Trends per wereldregio
•  Wereldwijd grootste voedingstrend: ‘Genot en  

plezier’.
•  Noord-Amerika: gemak in combinatie met genieten 

via nieuwe smaken, geuren, texturen e.d. stimuleert  
de consument tot nieuwe aankopen. 

•  Latijns-Amerika: een jonge bevolking leidt hier  
tot innovaties gericht op genieten, maar wel in  
combinatie met aandacht voor welzijn en slank zijn.

•  Azië: genieten wordt hier geschreven met de hoofd-
letter ‘G’, versterkt door concepten gericht op een 
goede gezondheid.

•  Europa: verfijnde smaken en aroma’s krijgen veel  
aandacht evenals een natuurlijk product. 

•  Midden-Oosten/Noord-Afrika: innovatie is  
geïnspireerd op westerse voeding en gebruiken,  
met aandacht voor gezondheid en wederom moet  
het ‘genieten zijn’.

Bron: bureau XTC, partner van SIAL
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