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‘Anuga tot laatste vierkante 
centimeter volgeboekt’

Tijdens deze editie van Anuga is er aan-
dacht voor Anuga Organic, een platform 
voor biologische producten. Voor de eerste 
keer verplicht de beurs exposanten een 
bewijs dat hun producten daadwerkelijk 
biologisch zijn. Dit kan in de vorm van cer-
tificatie. Anuga zegt kopers hiermee meer 
zekerheid te bieden. “Vanaf 2013 mogen 
bioproducten alleen op deze vakbeurs 
gepresenteerd worden als zij beschikken 
over adequate, erkende certificeringen, die 
in de markt gebruikelijk zijn en dit ook 
daadwerkelijk kan worden bewezen”, bena-
drukt Dietmar Eiden, afdelingschef beurs-
management Koelnmesse GmbH, tijdens 
een persconferentie in Nederland.

Biologische certificering
In het verleden was zo’n bewijs niet ver-
plicht. “We gingen ervan uit dat de aanbie-
ders van biologische producten zelf wisten 
wat ze deden, maar we hebben vastgesteld 
dat dit niet zo was”, legt Eiden uit. Het is 
niet zo dat maar één soort certificering is 
toegestaan, verschillende keurmerken 
mogen.  
Over de hele productbreedte zal Anuga tien 
trends presenteren. Zo behoren fairtrade 

voor nieuwe exposanten op de internationale voedingsmidde-
lenbeurs Anuga is bijna geen plaats meer op de 284.000 m2 
grote beursvloer. de organisatie verwacht 6.700 aanbieders van 
voedingsmiddelen uit honderd landen.

producten tot het nieuwe trendthema van 
Anuga. De reden is de sterke groei die deze 
voedingsmiddelen de afgelopen tien jaar 
doormaakten. Ook halal, bio, koosjer en 
fingerfoods vormen enkele andere trends. 

Private label
Anuga signaleert verder dat supermarkten 
zich meer en meer profileren met hun huis-
merken. De handel wil zich met huismer-
ken meer gaan differentiëren. “Alle retailers 
doen dit.” Het aandeel huismerken neemt 
toe in veel landen en zal mede door de eco-
nomische crisis, ook in Nederland, verder 
stijgen, denkt Eiden. “Daarom is private 
label ook op Anuga een trend. In onze data-
banken kunnen inkopers precies vinden 
welke partijen huismerken aanbieden.”

Olijfolie
Een product dat in de schijnwerpers zal 
staan tijdens Anuga 2013 is olijfolie. Samen 
met de vaktijdschriften bioPress en Der 
Feinschmecker organiseert Anuga ‘OliveOil 
Market’. Producenten zullen hun producten 
hier presenteren. Gasten kunnen de olijfolie 
proeven en krijgen productadvies. Andere 
tentoonstellingen op de beurs in Keulen 

zijn: ‘Wine Special’ en de trendshow ‘tas-
te13’. Tijdens Anuga vinden verschillende 
evenementen plaats, zoals de Anuga Execu-
tive Summit aan de vooravond van de beurs 
waarbij prominente personen uit de voe-
dingsindustrie en handel als sprekers zullen 
optreden. Andere bijeenkomsten zijn:  
Frozen Food, Meat Essentieel, het Well-
Food-congres en de Tweede Europese 
halalconferentie. 
Twee jaar geleden exposeerden 271 Neder-
landse bedrijven op de Duitse voedingsmid-
delenbeurs en bezochten bijna achtduizend 
inkopers Anuga. Hiermee behoort Neder-
land tot de top-10 van buitenlandse deelne-
mers. Anuga lijkt ook in 2013 succesvol te 
worden. “Het is bijna tot de laatste vierkante 
centimeter uitverkocht”, zegt Eiden. 

Anuga vindt plaats in de Messe Keulen 
(Duitsland) van 5 tot en met 9 oktober 2013. 
De openingstijden zijn van 10.00 tot 19.00 
uur, alleen op de laatste dag sluit Anuga om 
18.00 uur. 

• Maurice de Jong •

De verschillende onderdelen 
tijdens vakbeurs Anuga:

Anuga Fine Food
Anuga Drinks
Anuga Meat
Anuga Frozen Food
Anuga Chilled & Fresh Food
Anuga Dairy
Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages
Anuga Organic
Anuga RetailTec
Anuga FoodService

Meer informatie op anuga.com
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