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Amerikaanse IFT Food Expo in ban van GMO-vrij  
en clean label

Ingrediënten om een clean label te kunnen claimen, waren alom 
aanwezig op de IFt Food expo van 21 tot 24 juni gehouden in 
jazzstad new orleans. een opvallende claim op deze ameri-
kaanse beurs was de gmo-free claim. In europa zijn producten 
met gmo-ingrediënten niet toegestaan. In amerika begint de 
consument gemodificeerde ingrediënten steeds minder te 
waarderen.

populair. Van natuurlijke kleur- en smaak-
stoffen tot verdikkingsmiddelen en conser-
veermiddelen; alles is in een clean label 
variant te vinden. Ingredion toonde pro-
ducten met Homecraft, een clean label tex-
tuurmiddel voor gebruik in bijvoorbeeld 
soep. Corbion Purac presenteerde Verdad 
vinegars. Dit zijn clean label conserveer-
middelen die natriumlactaat kunnen ver-
vangen. Tate & Lyle stond op de beurs met 
de natuurlijke zoetstof stevia Tasteva. Vol-
gens het bedrijf geeft Tasteva geen bittere 
nasmaak vergeleken met ander steviavari-
anten. Daarom is geen smaakmasker 
nodig. Op de stand was een alcoholvrije 

In Europa is gmo niet toegestaan. In de 
Verenigde Staten wel, maar consumenten 
vragen steeds meer om producten zonder 
gmo-ingrediënten. Op de IFT Food Expo 
was dat duidelijk te zien. Vele standhou-
ders gaven aan dat ze ook non-gmo ingre-
diënten van bijvoorbeeld soja of mais kun-
nen leveren. Volgens Mintel is het aantal 
producten op de Amerikaanse markt met 
een non-gmo claim het afgelopen jaar 
gestegen met 400%. IOI Loders Croklaan 
focuste op de stand op twee trends: PHO-
free en GMO-free. De eerste gaat om het 
vinden van een alternatief voor transvet-
ten. Het bedrijf (medeoprichter van RSPO) 
kiest daarvoor palmolie. Ook voor de 
tweede trend biedt het bedrijf palmolie 
aan als alternatief voor gmo-sojaolie. Vol-
gens Innova Market Insights vallen gmo-
vrije claims onder de trend: het terugwin-
nen van het vertrouwen van de consument 
na verschillende voedselschandalen. Dit 
vertaalt zich op productniveau naar veel 
origine producten, vooral in Groot-Brit-
tannië. De non-gmo claim speelt met 

Alles natuurlijk

Op de onlangs gehouden IFT Food Expo, 
een van de grootste foodbeurzen wereld-
wijd met een bezoekersaantal van ruim 
16.000 foodprofessionals, toonden een 
aantal Nederlandse bedrijven hun innova-
ties aan het voor een groot deel Ameri-
kaanse publiek. Een rondje langs een aan-
tal van de Nederlandse bedrijven op het 
Holland Paviljoen leverde overwegend 
positieve reacties op.

Bedrijven/instituten die in het Holland  
Paviljoen stonden, zijn: AkzoNobel, Scelta 
Mushrooms, OMVE Netherlands, NIZO 
food research, Ojah, TNO Triskelion met 

het TIM-model voor de simulatie van het 
maag-darmkanaal, TOP BV en Coolwave 
met onder andere PEF-processing, New-
tricious met MacuView, het drankje voor 
mensen met de oogziekte AMD, Yama Pro-
ducts, Foodcase, een consortium rond het 
thema Healthy Aging en Food Valley NL.

Het Holland Paviljoen op de IFT Food Expo 
wordt elk jaar georganiseerd door Food 
Valley NL. Dit jaar met medewerking van de 
Topsector Agri & Food. In 2015 vindt de 
IFT Food Expo plaats in Chicago, VS van 
11-14 juli.

name in Amerika, maar opvallend genoeg 
ook in Oost-Europa.

Clean label
Ingrediënten waarmee producenten een 
clean label kunnen samenstellen, zijn 

Hollandse inbreng
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cocktail van bloedsinaasappel en sangria 
met Tasteva te proeven. De drank bevat 
50% minder suiker en 70% minder calo-
rieën dan de versie met alleen suiker. 
Bij Wild Flavours waren verschillende 
hapjes en dranken te proeven met natuur-
lijke smaakstoffen zoals munt en peer en 
natuurlijke kleurstoffen zoals rood en een 
stabiele blauwe kleur (afkomstig van fruit).
Sensient Flavours bood elke dag een ander 
menu aan tijdens de lunch met spannende 
smaakcombinaties, waaronder een roomijs 
met ananas, rode peper en jalapeño.  
De basis natuurlijke smaakstof was een 
WONF (with other natural flavours) van 
melasse, ananas en rode peper. 

Chiazaad als ingrediënt  
in dranken populair
De herontdekking van voedingsmiddelen 
zoals quinoa heeft volgens onderzoeksbu-
reau Mintel de deur geopend voor de 
wereldwijde populariteit van ander verge-
ten voedsel, zoals cactus en chiazaden. De 
laatste worden intussen ook toegepast in 
verwerkte voedingsmiddelen zoals de  
ChiaSqueeze. Deze drank is van het merk 
Mamma Chia. Claims op de voorkant van 
de verpakking: Vitality snack, 1200 mg 
omega-3, non-gmo, biologisch. Claims op 
de achterkant: ‘Fun for your mouth, great 
for your body, good source of fiber, 70 
calorie pouch’. Uit cijfers van Mintel blijkt 
dat het gebruik van chiazaad als ingrediënt 

 gmo-vrij is een populaire claim in de Verenigde staten.

 de donuts van carmi 

Flavours waren in trek 

bij de bezoekers.

 tien trends in de 

stand van Innova market 

Insights.

 tate & lyle presenteer-

den voedingsmiddelen met 

twee verschillende vezels 

en een drankje met tasteva.
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Innovatieprijzen
Tijdens de Food Expo werden drie innovatieprijzen 
uitgereikt aan innovatieve producten van de aan-
wezige exposanten. Zo won het Nutrilac eiwit van 
Arla Foods een van de prijzen. Met dit eiwit kan 
wei met een lage pH verwerkt worden tot een 
waardevolle grondstof in plaats van te worden 
geloosd. Zure wei (pH 4,5) is een bijproduct van 
de productie van Griekse yoghurt, zo vertelt Niko-
laj Nøddebo Knudsen, accountmanager bij Arla 
Foods. “Doordat er bij de productie van Griekse 
yoghurt meer eiwit uit de wei wordt gehaald, blij-
ven alleen lactose en wat mineralen over. Normale 
wei heeft een hoger eiwitgehalte.” Arla voegt daar-
om het eiwit Nutrilac, een melkeiwit, aan de wei 
toe, waardoor het bruikbaar is als grondstof voor 
bijvoorbeeld yoghurt of smeerkaas. 

PerkinElmer won ook een van de drie innovatie-
prijzen voor de analyzer van melkpoeder waarmee 
bekende en onbekende ongewenste stoffen via 
NIR worden opgespoord. Het bedrijf ontwikkelde 
de DairyGuard Milk Powder Analyzer na het mela-
mineschandaal in China. Chinese bedrijven vroe-
gen om een simpele machine waarmee bekende 
en onbekende ongewenste stoffen in melkpoeder 
kunnen worden opgespoord. Het bedrijf ontwik-
kelde een NIR analyzer waarmee engineers mak-
kelijk kunnen werken. De bekende ongewenste 
stoffen zoals melamine en ureum staan in een 
database. Via geavanceerde algoritmes screent de 
machine behalve op bekende ook op onbekende 
toevoegingen in melkpoeder door het te meten 
product te vergelijken met een standaard monster 
waarvan de waarden bekend zijn.

De laatste van de drie innovatieprijzen ging naar 
Solazyme voor Algavia; de stabiele olie met een 
hoog oliezuurgehalte afkomstig van microalgen. 
Het heeft volgens het bedrijf het laagste gehalte 
aan meervoudig onverzadigde vetzuren en geen 
transvetten. De olie is rijk aan omega-vetzuren en 
laag in verzadigde vetten. Volgens Solazyme is het 
toepasbaar in bakkerijproducten, dranken, sauzen, 
dressings en bevroren desserts. Het is een nieuwe 
bron van vet dat melkvet, eidooier en olie kan ver-
vangen met dezelfde smaak en textuur als hoog-
vetproducten.

blijft toenemen. Wereldwijd is het gebruik 
tussen 2009 en 2014 vertienvoudigd. In de 
Verenigde Staten zijn 47% van alle nieuwe 
producten geïntroduceerd met chiazaad. 
Chiazaad wordt door gezondheidsgoeroes 
gezien als een superfood. Meestal wordt 
het zaad door deze bewust etende consu-
menten zelf aan voeding toegevoegd. In de 
Amerikaanse supermarktschappen komen 
steeds meer verwerkte producten met  
chiazaad, en dan vooral in dranken. 
“Ondanks dat chia verschillende gezond-
heidseffecten wordt toegedicht zoals hulp 
bij gewichtsverlies en het onderdrukken 

van snackbehoefte, zijn deze claims niet 
bewezen”, legt Stephanie Pauk, global food 
science analist bij Mintel, uit. Volgens Pauk 
moeten bedrijven zich focussen op de 
nutritionele waarde van chiazaad, zoals het 
hoge vezel- en eiwitgehalte. In Nederland 
zijn er nog niet zoveel verwerkte producten 
met chia, maar waar het zaad nog niet zo 
lang geleden alleen in gezondheidswinkels 
verkrijgbaar was, verkoopt Albert Heijn nu 
ook chiazaad, net als quinoa.
 

• Dionne irving •

  sensient pakte uit met spannende smaak- 

combinaties zoals ananas-jalapeño.

  oud-ceo van retailketen trader 

joe’s, doug rauch, sprak over het 

tegengaan van voedselverspilling.

  arla won een innovatieprijs voor nutrilac, waarmee 

zure wei afkomstig van griekse yoghurt omgezet 

kan worden in waardevolle voedingsmiddelen.

  bell Flavours was tijdens de lunch een van de populairste plek-

jes om een taco te halen.
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