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Compleet palet op 
Fi Europe 2015

Food Ingredient Europe (FiE), Europa’s grootste beurs  voor 
ingrediënten, barst begin december los. Nieuw dit keer zijn 
bedrijven die naast ingrediënten ook technologische 
 oplossingen aanbieden. Ze lijken een vreemde eend in    
de bijt, maar de FiE wil met hun aanwezigheid de talrijke 
 bezoekers een compleet palet aanbieden.  

Naast ingrediënten aandacht voor technologie 

VAKBEURS

Met meer dan 1.400 ingrediëntenfabrikan-

ten uit 140 landen op ruim 70.000 vierkante 

meter is Fi Europe, in Parijs van 1 tot en 

met 3 december, groter dan ooit. “Om de 

bezoekers volop gebruik te laten maken van 

de innovatiekracht van de beurs, bieden we 

hen niet alleen de Fi Innovatie Awards, 

maar ook een new product zone, innovatie-

tours en diverse theaters op de beursvloer”, 

zegt brand-director Richard Joyce van Fi 

Europe. “Hier belichten exposanten en in-

houdelijke experts actuele ontwikkelingen 

en trends.” Op de beurs worden 26.000 

 bezoekers uit de hele wereld verwacht. 

Trends

Joyce ziet een aantal belangrijke trends, die 

alle een plek hebben gekregen op de beurs-

vloer. Als eerste noemt hij de natuurlijke 

ingrediënten, waaronder natuurlijke kleur-

stoffen, en de ontwikkelingen op het vlak 

van clean label. Daarnaast blijven functio-

nele ingrediënten belangrijk, in het bijzon-

der eiwitten. Zout-, suiker- en vetreductie 

zijn een andere belangrijke trend. Verder 

kan de bezoeker kennismaken met de laat-

ste ontwikkelingen in gezondheidsclaims  

en free from-producten. 

FoodTec

Nieuw op de beursvloer is Expo FoodTec 

met vijftig exposanten. Daarmee wordt in-

gespeeld op de toenemende vraag naar op-

lossingen voor het verwerken en verpakken 

van voeding. “Met Expo FoodTec komen 

we tegemoet aan de wensen van onze 

 bezoekers in het brede spectrum van de 

 keten”, zegt Joyce. Omdat het een wens   

van het publiek bleek te zijn om op één  

plek alles voor de voedingsmiddelenindus-

trie te vinden, geeft FiE dit jaar ook een  

podium aan diensten die gerelateerd zijn 

aan de voedselketen, zoals consultancy en 

contractmanagement.

Fi Awards

Elk jaar worden innovatie-awards uitge -

reikt voor de innovatiefste ingrediënten.   

In vier van de negen categorieën zijn dit 

jaar Nederlandse bedrijven genomineerd. 

Dutch Spices is een van de drie finalisten 

met drie niet-zuivelproducten in de cate- 

gorie non-dairy concept. Ingrediënten zijn 

een crème-achtige basissaus (Creamy 

Dreamy), een soort crème fraîche (Funky 

Fresh) en een soort yoghurt (Non-Da-Yo). 

Onderscheidend is dat de producten vrij 

zijn van de 24 meest voorkomende aller-

genen en vrij zijn van kruisbesmetting, 

 conform de VITAL-norm.  

FrieslandCampina DMV is genomineerd 

met Excellion EM 7 High Viscosity, een 

nieuwe generatie caseïnaat waarmee het 

mogelijk is om 25 tot 40 procent minder 

eiwit te doseren, afhankelijk van het type 

kaas en het recept. Daarnaast kunnen 

 stevigheid, smelt- en rekeigenschappen   

na smelten verbeteren.  

In de categorie beverage innovation is 

FrieslandCampina Kievit genomineerd met 

Vana Cappa 26W, een schuimvormer voor 

instantdranken zoals cappuccino’s en cho-

coladedranken. Het bedrijf is tevens geno-

mineerd in de categorie bakery innovation 

voor de Vana Monte DP96, een mengsel 

van plantaardige vetten en emulgatoren,    

te gebruiken door bakkers voor slagroom, 

gebak, mousse en ijs.  

In de categorie confectionary zijn Avebe en 

IOI-Loders Croklaan genomineerd. Avebe 

met Perfectasol en Loders-Croklaan voor 

Creamelt Stand, een vet voor gebruik in 

chocolade. 

In de nieuwe categorie functional innovati-

on is Scelta Mushrooms genomineerd met 

Scelta Taste Accelerator. 
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Natuurlijk oranje

Oranje is een van de belangrijkste kleuren 

in de drankenindustrie en een essentieel 

kenmerk van sap, nectar en frisdrank. 

Kunstmatige kleurstoffen zijn vaak niet 

meer gewenst door de consument. Echter, 

traditionele natuurlijke kleurstoffen geven 

meestal verschillende uitdagingen op het 

vlak van stabiliteit, kosten en gebruiksge-

mak. Chr. Hansen presenteert CapColors 

Orange 057 WSS, genomineerd voor Best 

Beverage Innovation. Voor de productie 

van deze kleurstof wordt gebruik gemaakt 

van Chr. Hansens unieke encapsulatietech-

nologie in combinatie met een zeer fijne 

maling. Waar met standaardbetacaroteen in 

de meeste gevallen een homogenisatiestap 

nodig is, heeft CapColors Orange 057 WSS 

al een zeer hoge oplosbaarheid. Dit zorgt 

ervoor dat het product erg gebruiksvriende-

lijk is en kostenefficiënt. Deze technologie 

zorgt voor een superieure stabiliteit, vooral 

tijdens hittebehandelingen. Ook wordt de 

vorming van een rand aan de flessenhals 

– neck ringing – voor komen, wat een betere 

indruk achterlaat bij de klant. Bovendien is 

het mogelijk  door de stabiliteit van de 

kleurstof  een lagere dosering toe te passen 

met hetzelfde kleurresultaat in het uiteinde-

lijke product. 

Stand 6P37, www.chr-hansen.com

Gewichtsbeheersing

Nu 36 procent van de Europese volwas-

senen overgewicht heeft en 17 procent 

obees blijkt, is het geen verrassing dat  

gewichtsbeheersingsingrediënten steeds  

populairder worden bij zowel voedsel- als 

drankenproducenten. Beneo laat in Parijs 

zien hoe zijn ingrediënten, bevestigd en 

ondersteund door wetenschappelijk onder-

zoek, producenten kunnen helpen lekkere 

voedingswaren en dranken te produceren 

voor gewichtsbeheersing. Zo kunnen Orafti  

Inulin en Oligofructose van Beneo consu-

menten van alle leeftijden helpen op een 

natuurlijke manier en op lange termijn 

minder te eten. Palatinose ondersteunt een 

betere vetoxidatie in het energiemetabolis-

me. Dit levert potentiële langetermijnvoor-

delen op voor zowel lichaamssamenstelling 

als gewichtsbeheersing.

Stand 6M5, www.beneo.com

Belgische chocolade

De combinatie van vakmanschap en vak-  

kennis maakt chocoladedromen waar in 

de studio van Barry Callebaut op de beurs. 

Met duurzame cacao en chocolade in het 

hart van de industrie trakteert deze Bel-

gische chocoladeproducent als Global 

 Chocolatier iedereen op overheerlijke 

 chocoladebelevingen die aanzetten tot 

 creativiteit. In de Inspiratiezone laten 

 professionals chocoladedromen uitkomen 

met hun live creaties, pasklaar gemaakt als 

antwoord op de huidige en toekomstige 

vraag van de consument: personalisatie, 

premium, gezond en puur. Het is mogelijk 

de chefs in levenden lijve te ontmoeten en   

te ontdekken hoe technische knowhow en 

duurzame projecten kunnen leiden tot een 

chocoladebeleving, ook op grotere schaal in 

de industrie.

Stand 6K16, www.barry-callebaut.com

Noviteiten
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Plantaardige eiwitten

Bij plantaardige eiwitten is het de grote 

 uitdaging om die uit de plant te halen  met 

behoud van functionaliteit en een lekkere 

smaak. Op Fi Europe 2015 gaat NIZO 

bruikbare, functionele en smakelijke vezel- 

achtige plantaardige eiwitten laten proeven 

die zijn toegepast in smoothies. Andere 

mogelijke toepassingen zijn vegetarische 

producten, vissubstituten en hartige bakke-

rijproducten. De gefermenteerde kokos-

nootdrank (zie pagina 25) als voorbeeld   

van verduurzaming en valorisatie door 

 hergebruik van reststromen kan ook 

 worden geproefd. 

Stand 6G25, www.nizo.com

Natuurlijke citrusschilpasta

Het Duitse OlbrichtArom presenteert frui-

tige, zoete en hartige smaakstoffen, natuur-

lijke citrusschilpasta en koffiesiropen. Alle 

smaakstoffen en schilpasta’s zijn getest in 

het technologiecentrum van het moeder-

bedrijf Stern-Wywiol Groep in Hamburg. 

De smaakstoffen worden getest voor een 

scala aan applicaties. Ze worden toegespitst 

op de specifieke eisen van het eindproduct, 

van het productieproces tot de opslag. Het 

bedrijf heeft de mogelijkheid om de ingre-

diënten te testen in bakkerij- en zuivelpro-

ducten, delicatessen en vleesproducten 

door de andere dochterbedrijven van 

Stern-Wywiol Groep. Met  behulp van ver-

schillende pilotplants kan OlbrichtArom  

nieuwe producten testen   op industriële 

schaal, bijvoorbeeld door stresstesten in de 

UHT-unit uit te voeren.

Stand 6F29, www.olbrichtarom.com

Wei-eiwit voor vrouwen

Arla Food Ingredients richt zich deze beurs 

op de vrouwelijke consument. Het bedrijf 

presenteert producten met wei-eiwit die 

voor deze doelgroep aantrekkelijk zijn. 

 Volgens Amerikaans onderzoek, www. 

marketingtomomscoalition.org, blijkt dat 

eiwit een van de drie belangrijkste ingre-

diënten is waarnaar moeders op zoek zijn 

in producten die ze voor zichzelf of voor 

hun kinderen kopen. In  Parijs laat Arla 

 onder andere yoghurt en kaas met weinig 

calorieën zien. Ook presenteert het bedrijf 

eiwitrepen voor zwangere vrouwen. 

Stand 6F9, www.arlafoodingredients.com

Stukjes fruit

Taura Natural Ingredients 

toont zijn laatste ontwikke-

ling URC (Ultra Rapid Con-

centration)- fruitconcepten 

aan het internationale 

 publiek. Het bedrijf focust 

op format, smaak en formu-

lering. Onder format vallen 

innovaties op het vlak van 

grootte en vorm zoals de 

 mini’s, volgens Taura de 

kleinste fruitdeeltjes in de 

wereld. Fruit met kruiden, 

de combinatie van fruit en 

groen te vormen de innova-

ties op smaakgebied.  Formulering be-

nadrukt de natuurlijke  oorsprong van    

de  fruitstukjes.

Stand 6L59, www.taura.com

Functionele smaakstoffen

Sensient richt op de stand een trends-    to-

taste-sectie in, waar het een complete 

 collectie smaakstoffen presenteert, van 

 traditionele bessen tot exotischer smaak- 

stoffen met bloemennoten voor wellness- 

producten. Daarnaast presenteert het 

 bedrijf functionele smaakstoffen voor het 

bereiken van  reductie van suiker, vet, zout 

en calorieën zonder dat de smaak wordt 

 beïnvloed. Speciaal is ook de op smaak 

 gebrachte karamel als vulling voor choco-

lade, snoep, bonbons en cho coladerepen    

als ook voor yoghurt, ijs en  gekoelde en 

diepvriesdesserts. De karamel van hoge 

kwaliteit wordt gecombineerd met natuur-

lijke extracten en smaken zoals fruit, chai, 

sinaasappel of kruiden als kardamom, 

 kaneel en gemberextract.

Stand 6P24, www.sensient.com

• DIONNE IRVING •

VAKBEURS
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