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Innovaties in  
kant-en-klaar
op de tweejaarlijkse foodbeurs anuga was het begin oktober 
weer een drukte van jewelste. kant-en-klaar, zowel koelvers als 
diepvries, blijft erg populair; net als energydrinks. innovaties zijn 
te vinden in de vorm waarin producten worden gepresenteerd 
zoals een pizza op een stokje of eiersalade in plakjes. voorzich-
tig beginnen bedrijven zich al te focussen op de smaken van 
brazilië, waar volgend jaar het Wk voetbal plaatsvindt. 

Biologische energydrinks
In de hal met dranken waren veel aanbie-
ders van energydrinks. De meeste met een 
flitsende stand. Energydrinks zijn al langer 
populair en velen proberen een graantje 
mee te pikken. Döhler, leverancier van 
drankconcepten, meldt dat het intussen 
verschillende concepten voor energy-
drinks in het portfolio heeft zitten. De 
klassieke ‘red bull’ variant is nog steeds 
populair. Daar komen bij de natuurlijke 
variant, de midcalorie versie met stevia, 
energydrinks op basis van sap en energy 
theevarianten. De basisingrediënten zijn 
taurine, inosol of gluconelactorone. In de 
natuurlijke variant komen ingrediënten 
voor zoals guarana, groene koffie extract 
en munt.
De dranken op de beurs zijn veelal verge-
lijkbaar. Verschillen zijn er in de verpak-
king, literverpakkingen of een hersluitbaar 
blikje. Het bedrijf Royce presenteerde 
(non-alcoholische) energydrinks in de 
opvallende smaken whiskey en mojito.
Waar de meeste producenten van energy-
drinks felgekleurde blikjes en bijbehorende 
stands hebben, haken enkele aanbieders 
van energydrinks aan bij de trend van bio-
logisch. Een van deze aanbieders is Little 
Miracles. De stand is zachtgekleurd en 
straalt natuurlijk en biologisch uit. De 
ingrediënten in de energiedranken zijn 
ginseng, agave en açai. Het bedrijf focust 
op vrouwen die geen Red Bull drinken en 
die smoothies te zoet vinden. Het bedrijf 
heeft en sterke ‘good for you’ proposi-

Rond de 155.000 bezoekers uit 187 landen 
bezochten de vakbeurs Anuga in Keulen 
begin oktober. Volgens de beursorganisatie 
waren vele exposanten tevreden over de 
contacten en de orders. Dat bleek ook uit 
de reacties op de beursvloer. Kant-en-klaar 
en on-the-go waren populair op de beurs-
vloer. De pizza op een stokje van het Itali-
aanse bedrijf Hasta la Pizza was een van de 
opvallendste innovaties op dit gebied. 

Gemak 
Gerardo Acapora kreeg het briljante idee 
voor pizza op een stokje in 2011 toen hij 
op het strand twee jongens zag waarvan de 
één een pizzapunt at en de ander een ijsje 
op een stokje. Hij besloot om het lekkere 
van de pizza te combineren met het prakti-
sche van het ijsje. 
Acapora zag de enorme potentie van het 
idee en binnen vier maanden ontwikkelde 
hij een gepatenteerd productieproces en 
vond hij financiers. De pizza op een stokje 
kan klantspecifiek worden geproduceerd. 
De vulling, grootte, verpakking zijn door 
de klant te bepalen. Het bedrijf kan 8.000 
stokjepizza’s per uur produceren en is uit 

te breiden tot 50 miljoen per jaar.  
Het Duitse bedrijf Kühlmann introduceer-
de op de Anuga eiersalade in plakjes. Een 
gepatenteerde techniek maakt het mogelijk 
om de eiersalade of vleessalade in plakjes 
te snijden. Het product werd tot een van 
de topinnovaties in het onderdeel Taste13 
benoemd net als de pizza op een stok-
je. Voor de foodservice is het makkelijker 
om porties van gelijk gewicht te maken. In 
elk pak zit precies 80 gram aan plakjes. De 
plakjes salade zijn geschikt voor mensen 
die moeite hebben met slikken. De plakjes 
zijn ook beschikbaar voor thuisgebruik, 
vertelde Arjan den Boer, salesmanager 
Kühlmann voor de Benelux. Het product 
ligt al in enkele Duitse supermarkten. De 
Nederlandse foodservice en retail wachten 
volgens Den Boer nog af.
Qizini, producent van belegde broodjes en 
sandwiches, presenteerde tosti’s die speci-
aal zijn ontwikkeld voor de magnetron.  
De tosti’s moeten 2,5 minuut worden ver-
warmd en dan zijn ze warm en vooral nog 
knapperig. De tosti is verkrijgbaar bij de 
C1000 in de smaken ham&cheese en 
cheese&spicy meat. 

Anuga 2013 goed bezocht
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tie. Het schuift dichter tegen de markt van 
kokoswater drinkende vrouwen dan de 
hippe op jongeren gerichte energydrinks.
Op de stand van Brazilië presenteerde ook 
Ecocert Brasil een natuurlijke energydrink 
met de smaken van Brazilië: guarana, mate 
en açai. In het land van productie is het 
product net op de markt. De producent 
hoopt ook snel te kunnen exporteren naar 
Noord-Amerika en het Verre Oosten. 
De kokoswatertrend is ook nog steeds 
populair. Volgens Döhler gaat de trend 
meer naar ‘flavoured’ kokosnootwater, 
want de pure vorm moet in het land van 
origine worden afgevuld. Op de beurs was 
Heaven7 aanwezig met kokosnootwater 
met stukjes kokos erin voor de smaak. 

De smaken van Brazilië
Met het WK voetbal en de Olympische 
Spelen op komst, beginnen de smaken van 
Brazilië al mondjesmaat hun weg te vinden 
in verschillende producten. Döhler ont-
wikkelde zachte fruitgums met de smaken 
cherimoya, limoen, cajá en açai. Een ande-
re specifiek Braziliaanse smaak is caju, 
beter bekend als cashew. De smaak caju 
komt van de vrucht van de cashewplant. 
De zaden (noten) van de plant zijn in het 
westen vooral bekend als borrelhapje. Het 
fruit van de plant is rood of geel en heeft
een zoete smaak.
Döhler presenteerde ook een nieuwe versie 
van de bolletjes die een paar jaar geleden 
op de Anuga een hit waren. De bolletjes 
kwamen uit het oosten en werden veelal 
gecombineerd met thee. Döhler heeft zelf 
een productieproces ontwikkeld om de 
bolletjes op grote schaal in Europa te 
maken. Volgens de ingrediëntenleveran-
ciers zijn de bolletjes niet alleen geschikt 
voor thee, maar ook als topping voor soft-
ijs, net als de categorieën zuivel en dran-
ken zoals cola. 

volgens Döhler zijn de bolletjes niet alleen geschikt 

voor thee, maar ook als topping voor softijs.

energydrinks waren ook in literflessen beschikbaar.

‘good for you’ energydrinks.

orang utang is een 50/50 mix van sinaasappelsap 

en cola.

De non-alcoholische cocktails van happy People.
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de herbebossing van het regenwoud van 
Borneo om een thuis te bieden aan orang-
oetans. De drank is al verkrijgbaar in 
Duitse supermarkten. Volgens het bedrijf 
geeft et hoge gehalte aan sinaasappelsap 
de drank een fluweelachtige smaak, terwijl 
de cola voor verfrissing zorgt.

Alcoholvrije dranken
Gefermenteerde, non-alcoholische drank-
concepten van Döhler zijn producten die 
het vooral goed doen in het Midden-Oos-
ten waar weinig tot geen alcohol wordt 
gedronken. Volgens Döhler zijn de gefer-
menteerde sappen niet zo zoet. Gefermen-
teerd appelsap is een populaire drank in 
Duitsland. Ook malt drinks gemaakt met 
maltextracten bevatten geen alcohol. Ze 
hebben de gouden kleur van bier, maar 
kunnen de smaak hebben van ananas of 
cranberry of zelfs van bier zelf.  
Het Nederlandse bedrijf Happy People 
toonde op de stand onder meer literpak-
ken non-alcoholische cocktails in de sma-
ken Cosmopolitan, Mojito en Piña Colada. 
Volgens het bedrijf is de smaak identiek 
aan de echte cocktails. Het is mogelijk 
voor gebruikers om het met alcohol te 
mengen of niet. De drank verkoopt ook 
goed in landen zoals Turkmenistan en 
Saoedi-Arabië.
Het uit Barbados afkomstige Tiger Malt 
probeert de Europese markt te veroveren 
met de non-alcoholische drank gemaakt 
van barly en hop. Er zijn B-vitamines zoals 
riboflavine, thiamine, vitamine B6 en B12, 
biotine, foliumzuur en niacine aan toege-
voegd. In het Caribisch gebied is het al 
populair. Ook is de drank al in de Verenig-
de Staten en Canada op de markt. Via de 
Anuga hoopt het bedrijf de Europese 
markt te betreden. 

• Dionne irving •

non-alcoholische tiger malt komt uit het Caribische 

barbados.

anuga 2013 werd als vanouds druk bezocht.

tosti’s voor in de magnetron van Qizini.

Pizza op een stokje.

Mix van sap en cola
Elk editie van de Anuga zijn er weer enke-
le producten die opvallen vanwege de 
smaak, het verhaal erachter of beide. Dit 
jaar was Orang-Utang de meest opvallen-
de drank op de beurs. Producent is het 

Duitse bedrijf KDM. De mix van 50% 
sinaasappelsap en 50% cola was een van 
de topinnovaties op de Anuga. De drank 
bevat geen kleurstoffen, fosforzuur, con-
serveermiddelen en kunstmatige zoetstof-
fen. Daarnaast gaat 50% van de winst naar 

Drie studenten levensmiddelentechnologie 
aan Wageningen Universiteit hebben de 
tweede prijs gewonnen in de EcoTrophelia, 
een Europese wedstrijd voor studenten 
voedingstechnologie. De prijs werd uitge-
reikt tijdens de Anuga. Het drietal ontwik-
kelde op basis van de quinoaplant chocola-
demelk die gemakkelijk en duurzaam door 
de lokale bewoners in Zuid-Amerika kan 
worden vervaardigd. Eerder won de qui-
noadrank al de Nederlandse voorronde die 
door TKI (Topconsortium Kennis en Innova-

tie) Agri & Food werd georganiseerd. De 
chocolademelk wordt vervaardigd uit afval-
stromen van de quinoabewerking. Daarbij 
komt bij de zetmeelproductie een rest-
stroom met eiwitten vrij die normaliter als 
afvalwater werd gezien. De studenten wis-
ten een procedé te ontwikkelen waarbij de 
gezonde voedingsstoffen uit de afvalstroom 
worden gescheiden en benut als grondstof 
voor de chocolademelk. Aan het halffabri-
caat voegden zij cacao, suiker en een  
snufje zout toe.

EcoTropheliaprijs voor Wageningse studenten


