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VAKBEURS

INGREDIËNT & PRODUCT

Intrafood verrast in  
hartig en zoet
Intrafood:14 was een geslaagd evenement. Het aantal  
bezoekers dat op 17 en 18 september de Belgische Kortrijk 
Xpo bezocht, steeg met 6% ten opzichte van twee jaar geleden 
tot 1198. De ingrediëntenvakbeurs telde 87 exposanten, ook 
meer dan de voorgaande editie. 

Nieuwe concepten binnen de drankencate-
gorie bij Buteressence waren de verfrissen-
de ijsdranken (slush puppy’s) in de smaken 
lychee (Chinese vrucht) en yuzu (een 
Japanse citrusvrucht). Een noviteit in de 
categorie zoet en hartige banket was de 
combinatie van kaastaart met sinaasappel- 
of karamelsmaak op een laag cake met kof-
fie (zie foto). Daarmee gaf Buteressence 
invulling aan het voor deze beurs gekozen 
thema ‘Herkennen en verrassen’. 
Kenmerkend voor de Sensations aroma’s 
van Sensient Flavors is dat extractie gebeurt 
met kooldioxide, wat volgens de leverancier 
de kwaliteit bevordert. Een breed assorti-
ment met uiteenlopende smaakprofielen 
voor rundvlees en kip werd onder de aan-
dacht gebracht. Voorbeelden zijn de aroma’s 
geroosterd of gestoofd rundvlees of kip, 
maar ook vettig, mergachtig voor rundvlees 
of sappige kip. 

Smaakmakers
Hete en kruidige producten winnen aan 
populariteit. Kalsec Europe presenteerde als 

Schitterende uitstraling 
Glitters in dranken en op producten zorgen voor een schit-
terende uitstraling. Azelis benadrukte de toegevoegde 
waarde van Candurin parelkleuren van Merck voor product-
ontwikkelaars. De kleuren kunnen op de oppervlakte van 
chocoladeproducten, kindersuiker en kauwgom worden 
aangebracht, maar ook in een emulsievorm in dranken, 
zodat ze in oplossing blijven. 

Glitters om dranken en producten een schitterende uitstraling te geven.

Concepten met  

verrassende 

smaken op  

de stand van  

Buteressence.

noviteit een extract uit szechuan. Het geeft 
producten een tintelende pepersmaak, 
waardoor in de mond een extra aangenaam 
smaakeffect wordt gecreëerd. Strikt geno-
men is het product geen peper, maar een 
specerij. Het extract wordt gewonnen uit de 
schillen van de kleine vruchtjes. Ook de 
zwarte knoflook van Bresc past in de trend 
van natuurlijke smaakmakers. Door fer-
mentatie van de gewone bol knoflook wordt 
de smaak zoet en bouillonachtig en deze 
umamismaak versterkt zoete smaken in 

gerechten, maar ook de hartige waardoor 
met minder zout kan worden volstaan. 
Zoutreductie tot zo’n 30% is ook de insteek 
van Soda-lo van Tate & Lyle, dat wordt gele-
verd door Brenntag. Provian K van Niacet 
is een zoutalternatief met kaliumacetaat en 
-diacetaat, dat de houdbaarheid van vlees- 
producten verlengt. Eveneens voor vlees is 
PuraQ Arome NA4, een zoutaroma gepro-
duceerd door fermentatie. 

Alternatief voor karamel
Contined bracht Herbarom, een kleurstof 
in poedervorm die wordt gewonnen uit 
appels, ter vervanging van karamel. De 
vraag naar alternatieven voor karamel 
neemt toe, sinds de veiligheid in twijfel 
wordt getrokken. Positieve verklaringen van 
EFSA brengen daar geen verandering in, 
ervaart Contined. Nieuw in het assortiment 
was verder de vezel uit appels AF60/100 
voor glutenvrij brood.
Veel vezels, was ook de insteek van het con-
cept dat Caldic Belgium presenteerde: een 
eiwitrijke zuiveldrank met 6% vezels. 

• YVES DE GROOTE •

Y. De Groote, adjunct-hoofdredacteur VMT Food
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