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vakbeurs

Laatste trends op 
Anuga 2013
Internationaal aanbod voedingsmiddelen en dranken

Met tien vakbeurzen onder een dak, is anuga van 5 tot en  
met 10 oktober de plaats om geïnformeerd te worden over  
de laatste trends en actuele onderwerpen in de voedings- 
middelen- en drankenwereld. De beursvloer van de inter- 
nationale voedingsmiddelenbeurs in keulen is 284.000 m2 
groot en telt 6.700 aanbieders.

Wijn
Naast bier krijgt ook wijn aandacht. In de 
Anuga Wine Special, een aantrekkelijk ont-
worpen wijnproeverij, kunnen exposanten 
hun verschillende wijnen presenteren. Een 
expert-panel zal de beste wijnen uit iedere 
categorie selecteren en ze daarna presenteren. 
Op speciale workstations kunnen bezoekers 
terecht voor meer informatie over de wijn en 
over de wijnbouwers. Specialistische presenta-
ties vinden plaats in een seminarruimte die is 
geïntegreerd in het evenemententerrein.  

Kokos
Het grootste deel van Anuga Drinks zal 
bestaan uit een sectie met niet-alcoholische 
dranken. Zo’n 600 exposanten zijn aanwezig 
in hal 8; 330 van hen presenteren vruchten-
sappen en zo’n 100 exposanten tonen diverse 
mineraalwaters. Daarnaast zijn er nog ener-
giedrankfabrikanten (137) en producenten 
van gezonde frisdranken (103). Een trend in 
het sappenschap lijken de smaken kokos (ook 
in combinatie met andere smaken) en passie-
vrucht. Exotische smaken zijn naar het schijnt 
bezig aan een wederopstanding. Toch blijven 
appel en sinaasappel de topsmaken. De sap-
sector richt zich ook op de gezondheidsaspec-
ten, bijvoorbeeld met (light) kokosnootwater 
als basis van vruchtendranken.

Energiedranken
De markt voor energiedranken groeit nog 
altijd, aldus onderzoeksbureau Nielsen. In 

jury van internationale vakbladjournalisten 
hanteerde bij de selectie van de producent 
voor de innovatiepresentatie.

Duitse bierbrouwers
Anuga Drinks; Meat; Fine Food; Frozen 
Food; Chilled & Fresh Food; Dairy, Bread & 
Bakery; Hot Beverages; Organic; RetailTec en 
FoodService zijn de tien vakbeurzen die 
samen de Anuga vormen. Hoewel de Duitse 
Drinktec-beurs nog maar net achter de rug is, 
wil Anuga zich profileren op het gebied van 
dranken. “Anuga Drinks is de enige beurs die 
het hele spectrum van dranken aanbiedt”, 
aldus de beursorganisatie.
Bedrijven als Chiquita, Citrosuco, Döhler en 
Gerolsteiner maken hun opwachting tijdens 
Anuga Drinks in hal 8 (oppervlakte 30.000 
m2). Maar vooral de Duitse bierbrouwers 
laten zich niet onbetuigd. Een aantal van hen 
komt voor het eerst met een gezamenlijke 
stand waarop de boodschap: ‘Duits bier gaat 
internationaal’ valt te lezen. Een tekst die de 
ambities van de brouwers duidelijk maakt. 
Grotere spelers als Bitburger hebben hun 
eigen stand.

Menig beursbezoeker zal vaak als eerste de 
nieuwste innovaties willen bewonderen.  
Tijdens Anuga 2013 kan hij of zij hiervoor 
terecht bij de Special Showcase Taste 13, waar 
alle nieuwe producten, trends en toekomstige 
voedingsconcepten samenkomen. Ook zijn 
de producten ondergebracht in een database 
op de website van de beurs. Originaliteit en 
kwaliteit, marketingideeën en verpakking, 
waren daarbij de belangrijkste criteria die een 

vakbeurs anuga besteedt veel aandacht aan wijn.
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Gemak en gezond

Fabrikanten willen het consumenten 
gemakkelijk maken om te koken en te  
snacken. En dan het liefst zo gezond  
mogelijk. Een aantal productvoorbeelden 
die op Anuga zijn te zien:
-  Producent Hasta La Pizza presenteert een 

snack die op een kinderijsje lijkt, maar 
eigenlijk een pizza op een stokje is. Deze 
pizza kan overal worden gegeten, van in 
het kantoor tot in de metro. Het gemaks-
product (60 gram) kan worden bereid in 
een oven, hapjespan of toaster. Maar 
snacken op kamertemperatuur kan ook, 
omdat het product al is voorgegaard.  
Per stuk verpakt verkrijgbaar in meerdere 
smaken en binnenkort ook een zoete ver-
sie met een chocolade-hazelnootvulling. 
www.hastalapizza.biz

-  De Amorino Tomato Mozzarella en Amori-
no Spicy Tomato Lijken op een kleine piz-
za, maar zijn het nadrukkelijk niet. Het gaat 
hier om gezoute, luchtige cake met een 
vulling van tomaat en mozzarella of met 
pittige tomatensaus. Fabrikant BHB 
claimt dat het product vrij is van palmolie 
en alleen olijfolie bevat. Te bereiden door 
een paar minuten verwarmen in de oven.  
www.bhb.name

-  Berryfect van Nordic Vitality Oy is een 
poeder met voedingsstoffen en vezels om 
yoghurts, pappen, ontbijtgranen en zelfs 
shakes te verrijken. Het poeder bevat:  
flavonoïden, omega-3 en omega-6  
vetzuren en vezel van de schil van bessen 
en zaaddeeltjes. De bessen zijn bij lage 
temperatuur gedroogd om de voedings-
waarde te behouden. 
www.berryfect.com

-  Bresc biedt emmertjes van 450 gram aan 
met ingrediënten die helpen bij het op 
smaak brengen van wokmaaltijden. Deze 
kant-en-klare producten zijn er in de sma-
ken: chili, knoflook en gember.  
www.bresc.nl

Duitsland vorig jaar zelfs met 18%. Andere 
landen, zoals Oostenrijk en Engeland, kennen 
evenwel een nog hogere per capita consump-
tie (11,1 en 9,4 liter per jaar, tegenover de 
Duitser 5,3 liter). Nieuwe concepten zijn hier 
aan de orde van de dag: het trendingrediënt 
kokoswater, varianten met minder calorieën 
enz. Dat het Italiaanse automerk Tonino 
Lamborghini een eigen energiedrank presen-
teert tijdens Anuga 2013 zegt genoeg over de 
populariteit van deze drankencategorie. 

Vlees
Eén van de grootste sectoren op Anuga 2013 
is vlees. Ruim 800 leveranciers uit 50 landen 
tonen hun gamma aan producten – vlees, 
worst, wild en gevogelte – op Anuga Meat die 
in de hallen 5, 6 en 9 huist op een oppervlakte 
van 50.000 m2. Van onbewerkte tot bewerkte 
vleesproducten, bereide vleesproducten,  
regionale specialiteiten tot gemaksproducten 
en hammen; alles is hier te vinden. Alle ver-
schillende vleesproducten zijn strak geordend 
per hal, zodat inkopers hun weg eenvoudig 

vinden. Ook komen voor de vleessector 
belangrijke thema’s als traceerbaarheid,  
dierenwelzijn, halal producten en biologische 
vleesproductie aan bod. De belangrijke spe-
lers in de vleessector, zoals VanDrie Group, 
Vion, Danish Crown en Vestley Foods, zijn 
aanwezig. Een aantal deelnemers exposeert  
in de landenpaviljoens. Zuid-Afrika, Canada,  
Zwitserland en Brazilië zijn met paviljoens 
present. Op de tweede dag van de beurs,  
6 oktober, vindt de netwerkbijeenkomst  
‘Meat Essential’ voor de tweede keer plaats.

• Maurice de Jong • 

Anuga 2013
Wanneer: zaterdag 5 tot en met woensdag 
9 oktober van 10.00 tot 19.00 uur.  
Woensdag tot 18.00 uur.
Waar: Messe Keulen, hal 1 tot en met 11. 
www.anuga.com

anuga 2013 vindt  

plaats van zaterdag 5 tot 

woensdag 9 oktober in 

de beurshallen van  

keulen.

anuga 2013 

biedt dranken 

aan over een 

breed spectrum.


