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Marketing & Consument

Divers, uitgebreid en internationaal. Dat 
karakteriseert het aanbod van producten 
op de voedingsmiddelen- en drankenvak-
beurs Anuga. Toonaangevende grote 
bedrijven, maar ook middelgrote en klei-

ne foodbedrijven exposeren. Ruim 80% 
van de exposanten is afkomstig van bui-
ten Duitsland. Maanden voordat het 
startsein wordt gegeven, is het evene-

ment al volgeboekt. Keulen verwacht 
150.000 bezoekers.

Tien vakbeurzen onder één dak
Het succesvolle beursconcept van ‘tien 
vakbeurzen onder één dak’ wordt op 
Anuga 2011 voortgezet. De Anuga-vak-
beurzen zijn: Fine Food, Meat, Frozen 
Food, Dairy, Bread & Bakery and Hot 
Beverages, Drinks, RetailTec en Organic. 
Nieuw is Anuga FoodService, gericht op 
het distributiekanaal foodservice. De 
tiende beurs Anuga Chilled & Fresh Food 
heeft een nieuwe vorm en beslaat nu het 
gehele gamma verse producten.

Trends en shows
Binnen het productgerichte programma 
van Anuga is een aantal trendthema’s 
gedefinieerd. Met de database van de 
beursorganisatie kunnen bezoekers ook 
vanuit die invalshoek hun weg vinden. De 
trendthema’s zijn: halalfood, bioproduc-
ten, vegetarische producten, health & 
functional food, koosjere producten, fin-
ger food, gastronomische producten en 
regionale specialiteiten, huismerken en 
ingrediënten. 
Trends zijn ook te zien op de Anuga-
trendshow ‘Tast11’, het innovatieplat-
form. Daarnaast kent Anuga een uitge-
breid randprogramma met fora en speci-
als. Zo is er het Trend Forum Drinks voor 
dranken en de Anuga Wine Special.  
Verder ontmoeten industrie en handel 
elkaar op de Anuga Executive Summit, 
met CEO van Nestlé Paul Bulcke als key-
note spreker.

Italië en Nederland
Partnerland Italië is dit jaar met maar 

liefst 1.000 leveranciers aanwezig. Daar-
mee biedt Anuga een uitgebreid assorti-
ment van de Italiaanse foodindustrie.
De Nederlandse bijdrage omvat 230 
exposanten. De nadruk ligt op vlees- en 
zuivelproductie alsook op biologische 
producten. Tijdens de vorige editie in 
2009 bezochten ruim 8.000 Nederlanders 
de Anuga.

Informatie: 
www.anuga.com

’s Werelds grootste foodvakbeurs komt er weer aan. 6.500 

exposanten uit alle continenten geven op 284.000 m2 een 

compleet beeld van het wereldwijde voedingsmiddelenaanbod 

en de laatste trends. Reserveer in de agenda: Anuga, van 8 tot en 

met 12 oktober in Keulen.

Internationaal foodaanbod 
op volle Anuga

‘Anuga in Keulen verwacht 
tijdens de beursweek  
150.000 bezoekers’

Carina Grijspaardt-Vink

De omzet van bioproducten in Duitsland steeg 
van €2,1 miljard in 2000 naar €5,9 miljard in 
2008. In 2009 en 2010 stagneerde de groei en 
bleef de omzet rond het niveau van 2008.
Wereldwijd stijgt de omzet van fairtrade pro-
ducten: van €832 miljoen in 2004 naar €3,4 mil-
jard in 2009.
De Nederlands-Duitse handel in (verwerkte) 
voedingsmiddelen in 2010: Duitsland exporteer-
de naar Nederland voor €5,5 miljard (+5,7% ten 
opzichte van 2009). De Nederlandse export naar 
Duitsland had een waarde van €6,8 miljard 
(+2,1%).

Enkele cijfers en feiten

Nederlandse bedrijven exposeren vooral met vlees-, 
zuivel en biologische producten.

Peter Grothues, hoofd van de divisie 
Voeding, Technologie en Milieu van de Messe 
in Keulen omschrijft Anuga als divers, 
uitgebreid en internationaal.


