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Gezond, lekker en 
duurzaam
Fi Europe re�ecteert trends in ingrediëntenbranche

Overvol was het op de beursvloer tijdens Fi Europe 2013. Het 
aanbod op de ingrediëntenvakbeurs weerspiegelde de bestaan-
de trends van clean label en caloriereductie. De strijd tegen 
obesitas wordt aangegaan en functionele ingrediënten moeten 
de gezondheid bevorderen. Alles met behoud van smaak en 
kostenefficiënt. Duurzaam sourcen groeit uit tot een trend.

De vetvervanger algenbloem van Roquette 
sluit aan bij de wens naar clean labels. Het 
werd uitgeroepen tot meest innovatief 
ingrediënt van Fi Europe 2013. De Microal-
gae High Lipid Algal Flour is a�omstig van 
de algensoort Chlorella en is daarmee een 
hernieuwbare grondstof die rijk is aan 
onverzadigde vetten (ruim 50%). Daarnaast 
bevat het eiwit, koolhydraten (waaronder 
vezels en suikers) en emulgatoren. Het kan 
vet en ei vervangen en zorgt voor een goede 
textuur en functionaliteit. Roquette paste de 
algenbloem toe in bakkerijproducten.   
Mu�ns met 30% minder vet waren op de 
beursvloer te proeven. Gebruik in sauzen 

Bij de ingang van Fi Europe in Frankfurt 
was het bij aanvang van de beurs dringen. 
Rijen mensen wachtten op hun badge om 
de beursvloer op te kunnen. Daar hadden 
de exposanten prachtige en uitnodigende 
stands neergezet om hun (potentiële) klan-
ten te ontvangen én met hen samen te wer-
ken. ‘Cocreate with you’ kopte Roquette om 
aan te geven hoezeer men samen wil wer-
ken met de voedingsmiddelenbedrijven. 
‘Developing ideas. Delivering solutions’, was 
de slogan waaronder Ingredion door een 
chef-kok gemaakte concepten op de stand 
presenteerde. Cargill had als motto ‘�rive’. 
De gedachte hierachter is dat door samen-
werking Cargill zijn klanten succesvoller 
wil laten zijn. Tegelijkertijd duidt ‘�rive’ 
erop dat de multinational vanuit zijn maat-
schappelijke verantwoordelijkheid stree� 
naar een betere wereld voor iedereen. 

Natuurlijke caloriereductie
Gezond, lekker en duurzaam zijn de voe-
dingsmiddelen voor de consument van nu 
en de toekomst. De inspanning van de 
ingrediëntensector is daarmee samen te vat-

ten. A�ankelijk van het soort ingrediënt en 
de functie die het hee� in het product, ligt 
de nadruk op het natuurlijke karakter, zodat 
een etiket zonder E-nummers mogelijk 
wordt, vet-, suiker- of zoutreductie of juist 
de toevoeging van functionele ingrediënten 
zoals vezels.

De boom, in het centrum van de stand van Cargill, waaronder iedereen samen kwam, en het motto ‘Thrive’ 

symboliseerden de voordelen van samenwerken voor klanten en andere stakeholders. 
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en dressings wordt onderzocht. “De eerste 
recepturen zijn veelbelovend: Hollandaise 
saus zonder boter en ei gee� een vetreduc-
tie van 70%”, aldus de producent.
De vetvervanger voor kaas SaltLite, van 
Chr. Hansen, was award-winnaar in de 
categorie Zuivel. Het gaat hier om een com-
binatie van cultures en enzymen. Op basis 
van cultures bracht Chr. Hansen nog diver-
se andere noviteiten. Zo zorgt FreshQ voor 
een verlengde houdbaarheid in producten 
als yoghurt, sour cream en kwark. SafePro 
is ontwikkeld voor vleeswaren en reduceert 
bijvoorbeeld de kans op uitgroei van Liste-
ria monocytogenes.

Belang clean label
Ingredion deed in Europese landen onder-
zoek naar de houding van de consument 
ten aanzien van E-nummervrije etiketten. 
Steeds meer consumenten lezen de ingre-
diëntendeclaratie, zo blijkt uit de studie. 
‘Natuurlijk’ spreekt als claim het meeste 
aan, gevolgd door ‘geen kunstmatige ingre-
diënten’. Kanttekening bij de uitkomsten is 
dat het sterk regionaal/nationaal is bepaald 
wat consumenten belangrijk vinden. Zo 
hechten Spaanse consumenten veel waarde 
aan gezondheidsclaims en ingrediëntende-
claraties, terwijl Duitsers biologisch belang-
rijk vinden. Conclusie van Ingredion is dat 
voedingsmiddelenproducenten het belang 
van clean labeling om het vertrouwen van 
de consument te winnen, niet moeten 
onderschatten. Opvallend is dat uitkomsten 
van een studie die DuPont uitvoerde, deze 

bevindingen tegenspreken: “De trend naar 
een clean label wordt overdreven. Het is 
niet de meerderheid van de consumenten 
die hiernaar vraagt, maar vooral marketing. 
De consument is voornamelijk in verwar-
ring en begrijpt weinig van ingrediënten, 
kijkt ook niet naar de ingrediëntendeclara-
tie, maar leest wat voorop de verpakking 
staat, aldus mensen van DuPont. 

Natuurlijke kleuren
Natuurlijk is wel hét issue als het om kleu-
ren gaat. Het complete kleurenpalet voor 
voedingsmiddelen op olie- of vetbasis, was 
de noviteit op de stand van GNT. De leve-
rancier brengt ‘kleurende voedingsmidde-
len’ als ingrediënt. Er wordt niet gesproken 
van kleursto�en, want alle producten zijn 
gemaakt van groente, fruit of planten. De 
olie-oplosbare varianten in het gehele kleu-
renspectrum van rood, blauw, geel en groen 
zijn nieuw en zorgen voor een clean label. 
GNT verwerkt de gebruikte grondsto�en 
via milde fysische methoden tot concentra-
ten. Toepassingen zijn onder meer chocola-
de, chocoladecompounds of vethoudende 
coatings.
Chr. Hansen lanceerde de verbeterde range 
FruitMax kleursto�en, eveneens zonder 
E-nummer. Ook hier gaat het om kleurende 
voedingsmiddelen voor bijvoorbeeld fris-
dranken. Een kleurstof van geheel andere 
aard en voor een andere toepassing, maar 
eveneens E-nummervrij, is rode cacaopoe-
der. Barry Callebaut lanceerde onder de 
naam Cocoart Collection printdesigns die 

gemaakt zijn van Bensdorp cacaopoeder 
voor zoetwaren zoals bonbons. Heel bijzon-
der in de ‘collectie’ is de rode kleur. “De  
eerste natuurlijke rode kleurstof zonder 
E-nummer”, aldus So�e De Lathouwer, 
marketing-directeur FM West-Europa. 

Umami zonder E-nummer
Ook in smaaksystemen speelt clean label 
een rol. Meer speci�ek gaat het hier om de 
vervanging van MSG, natriumglutamaat. 
Yama presenteerde LUSS, een umami-sys-
teem zonder E-nummers dat hittestabiel is. 
LUSS staat voor Liquid Umami Savoury 
Systems en is te declareren als natuurlijk 
aroma.
Chih-Sung Ma, directeur van Yama Pro-
ducts, liet de productrange op de stand 
proeven. “LUSS is ontwikkeld in antwoord 
op vragen uit de markt naar een kant-en-
klare oplossing voor de hartige smaak die 
geen E-nummers bevat.” Ma benadrukte 
daarbij wel dat alternatieven voor MSG een 
andere impact hebben in het product waar-
in ze worden toegepast. Naast natuurlijk en 
E-nummervrij, is het umami-systeem ook 
vrij van allergenen en vegetarisch. Het 
wordt geleverd in een vloeibare, schenkbare 
vorm en is verkrijgbaar in drie varianten: 
(klassiek) hartig, kip en vlees. Het is bruik-
baar in producten als soepen, sauzen, harti-
ge snacks, kruiden- en aromamixen alsook 
vleesproducten. 

Zonder allergenen
‘Free from’ allergenen stond centraal op de 

‘Co-create with us’ kopte Roquette, waarvan vetvervanger algen-

bloem werd bekroond met de titel ‘meest innovatief ingrediënt’.

Olie-oplosbare natuurlijke kleuren waren de noviteit op de 

GNT-stand.

Stevia: voor elke applicatie moet worden 

gekeken wat het beste smaakeffect geeft.
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Rumoer rond stevia
Stevia stond in Frankfurt volop in de 
belangstelling. De zoetstof past helemaal in 
de trend naar natuurlijke ingrediënten, 
maar het draait bij deze caloriereductie 
vooral om het evenaren van de smaak van 
suiker. “Er is veel rumoer in de markt over 
de combinatie van stevia met andere ingre-
diënten. Duidelijk is dat heel speci�ek voor 
elke applicatie moet worden gekeken wat 
het beste smaake�ect gee�”, vertelde marke-
tingmanager Caroline Chabot van Cargill, 
leverancier van Truvia. “Begin volgend jaar 
komen wij met een systeem speci�ek voor 
cola. Zowel qua zoetheid, mondgevoel als 
bitterheid, benadert dit in hoge mate de 
smaak van suiker en daarmee reguliere 
cola. Het suikergehalte hebben wij nog   
verder kunnen reduceren.”
Combinatie van stevia met maltosestroop 
gee� nu al een suikerreductie van 50%. 
“Maltosestroop hee� een maskerend e�ect 
en verbetert de smaak.” Het ultieme doel 
blij� een ‘nul calorie’- frisdrank. Chabot is 
overtuigd van de haalbaarheid. “Denk     
bijvoorbeeld aan een combinatie met      
erythritol. In frisdranken mag dit echter 
nog niet worden toegepast.”
Het Stevia 3.0-concept van NP Sweet, een 
joint venture tussen PureCircle en Nord-
Zucker, onderstreept de productspeci�eke 
benadering van suikervervanging door ste-
via. Dit concept omvat herformulering per 
receptuur, zodanig dat kosten en smaak 
worden geoptimaliseerd en tot 50% calorie-
reductie wordt bereikt.
Jungbunzlauer bracht de combinatie met 
erythritol onder de naam Erylite Stevia, een 
mengsel van Erylite en steviolglycosides. 
Deze nulcalorieën-combinatie is toepasbaar 
in producten als desserts en zoetwaren of 
als table top-zoetstof. 

Sucralose
Naast stevia kwam sucralose, 600 keer zoe-
ter dan suiker, onder de aandacht. Tate & 
Lyle presenteerde het Splenda sucralose 
Plus Programma voor zowel product- 
ontwikkeling als kostenreductie. Vanaf 

stand van Dutch Spices. Het bedrijf kondigde 
aan in 2014 (kook-)sauzen en oliemarinades te 
introduceren, zogenaamde ‘liquid solutions’, 
die vrij zijn van de 24 allergenen volgens de 
LeDa-lijst. Voor de vloeibare producten wordt 
een nieuwe productieruimte gebouwd, waar 
dezelfde kwaliteitseisen gelden als in de huidi-
ge fabriek voor de droge kruiden, specerijen, 

Top 10 Food- en  
Ingrediëntentrends 2014
1.  ‘Waste not, want not’. Hergebruik en 

valorisatie wordt de norm. Nieuwe en klei-
nere verpakkingen voor minder verspilling.

2.  ‘U kunt ons vertrouwen’. Herkomsteti-
kettering voorop de verpakking. Terug naar 
de oorsprong via (QR)-codes.

3.  Eenvoudig genieten. Consumenten 
keren terug naar de basis. Genieten van 
eenvoudige producten.

4.  ‘Kijk uit voor de kleintjes’. Grote con-
cerns vallen terug op kleine bedrijven voor 
innovaties. Authentieke en nieuwe smaken 
bepalend voor productontwikkeling.

5.  Gezondheid meer holistisch. Specifieke 
ingrediënten leggen het verband tussen 
lichaam en geest. Ruimte voor spiritualiteit.

6.  Nieuwe superfoods. Steeds meer aan-
dacht voor groenten en fruit. Vergeten 
groenten worden populair in de strijd tegen 
overgewicht.

7.  Opkomst hybride. Bekende merken bege-
ven zich in productcategorieën die voorheen 
ondenkbaar waren.

8.  Eiwit horizon. Eiwit is belangrijk voor 
gewichtsbeheersing; deze boodschap 
wordt steeds wijder verspreid. Plantaardige 
eiwitten bij meer consumenten op het 
menu.

9.  Nieuwe, stille strategieën. Het vet-, sui-
ker- en zoutgehalte van voedingsmiddelen 
wordt steeds verder verlaagd, zonder het 
actief te communiceren in de markt.

10.  Alternatieve alternatieven. Meer keus 
in alternatieven voor zuivel dan alleen soja. 
Noten en granen zijn nieuwe alternatieven 
voor superfruits en plantaardige eiwitten.

blends en totaaloplossingen. Uit het nieuwe 
assortiment was op de stand pindavrije 
satésaus te proeven, die ook onder de 
VITAL 2.0-norm van het Allergen Bureau 
op de markt wordt gebracht. De satésaus is 
op basis van zonnebloemolie en bleek bij 
proeven een mondgevoel en smaak te heb-
ben vergelijkbaar met satésaus met pinda’s. 
Nieuw waren verder de allergeenvrije 
paneermeelmixen op basis van rijst. Een ont-
wikkelingstraject van anderhalf jaar leidde 
tot bak- en hechteigenschappen en diep-
vriesbestendigheid vergelijkbaar met paneer-
meel op basis van �jngemalen brood. In eer-
ste instantie zijn er vier paneermixvarianten.
Sinds kort voert Dutch Spices ook een con-
sumentenlijn, Simply Spices genaamd. De 
smaakmakers zijn eveneens vrij van 24 aller-
genen én van E-nummers, gistextracten, 
hulp- en vulsto�en en kunstmatige kleur-, 
geur- en smaaksto�en. Ze zijn te koop via de 
webshop (www.simplyspices.nl). 

Kostene�ectief
Bij innovatie is ook kostenverlaging een 
drijfveer, zo bleek op de beurs. Tate & Lyle 
presenteerde Pulpiz, waarmee het gehalte 
tomatenpuree in sauzen of soepen met 25% 
is te reduceren. Textuur en smaak hoeven 
hier volgens de ingrediëntenproducent niet 
onder te leiden. Voor kaasanalogen op     
bijvoorbeeld pizza’s, kwam Ingredion met 
Gel ‘n’ melt gemodi�ceerde zetmelen ter 
vervanging van caseïne.
Bij het C*HiForm zetmeel met verbeterde 
functionaliteit speelt kostene�ciëntie even-
eens een rol. Want het niet hoeven koken 
van dit koud oplosbare zetmeel bespaart 
energie en daarmee kosten, aldus Christine 
Nicolay van Cargill. “Cargill kijkt waar de 
kosten te optimaliseren zijn. Naast minder 
verbruik van energie is ook een lagere dose-
ring punt van aandacht.”
Andere noviteit van Cargill op textuurge-
bied was Topcithin SF, lecithine uit de zon-
nebloem als een alternatief voor sojalecithi-
ne. Door de oorsprong is het gegarandeerd 
gmo-vrij met een functionaliteit, kleur en 
smaak die vergelijkbaar is met sojalecithine. 
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concept, via het lab tot de markt wordt 
ondersteuning geboden.
Nutrinova, leverancier van acesulfaam 
onder de merknaam Sunett, zoekt de com-
binatie met sucralose met het Qorus zoet-
sto� ensysteem, dat een met suiker verge-
lijkbaar zoete smaak en aromapro� el gee� . 

Functionele ingrediënten
Caloriereductie, maar dan met de focus op 
het voorkomen van ziekten en een gezond 
maag-darmstelsel, stond centraal op de 
stand van Beneo. De leverancier van functi-
onele ingrediënten gaat voort op de ingesla-
gen weg van research en wetenschap om de 
gezondheidse� ecten te onderbouwen. “Wij 
gaan verder om nog meer gezondheids-
claims voor onze ingrediënten door EFSA 
goedgekeurd te krijgen”, stelde Claudia 
Meissner, communicatiemanager nadruk-
kelijk. Op de vakbeurs werd vooral de com-
binatie van het Beneo ingrediëntenpallet 
prebiotische vezels, de suikervervangers 
isomalt en isomaltulose en rijstingrediënten 
benadrukt in een variëteit aan applicaties. 
“In elke levensfase, baby’s, kinderen, tie-
ners, middelbare lee� ijd of senioren, zijn er 
speci� eke behoe� en. Wij spelen daar met 
deze ingrediënten op in.”
Ook Tate & Lyle beweegt zich in het markt-
segment van de functional foods. Met 
PromOat wordt een oplosbaar havervezel 
op de markt gebracht. De EFSA keurde 
reeds een gezondheidsclaim voor betaglu-
canen goed. PrOatein is een havereiwit voor 
snacks en bakkerijproducten.

Duurzame grondsto� en
Dat de ingrediënten die worden aangebo-
den duurzaam zijn, wordt een steeds groter 
issue. In de cacaoteelt speelt dit al langer. 
Chocoladeproducent Barry liet elke stand-
bezoeker symbolisch zijn eigen boom plan-
ten en zal daadwerkelijk in Ivoorkust aan-
planten en bijdragen aan de duurzame 
cacaoteelt.
Cargill investeert in zeewier als duurzame 
grondstof voor de productie van alginaat en 
carrageen. De ingrediëntenleverancier wil 
komen tot een gecontroleerde keten. Naast 
duurzaamheid is het zeker stellen van de 
beschikbaarheid van de grondstof belang-
rijk, wat leidt tot minder prijs� uctuaties en 
een hoge kwaliteit. Voor de productie van 
carrageen stapt Cargill daarom over van 
wilde zeewieren naar de kweek van rode 
zeewieren in de Filipijnen. Boeren en 
exporteurs in de oorsprongslanden worden 
ondersteund om tot een duurzame produc-
tie te komen. Op basis van deze grondstof 
lanceert het bedrijf een nieuwe generatie 
carageen onder de naam Satigel, met verbe-

terde functionaliteit voor zuivelproducten 
en zoetwaren. 
Andere duurzame grondsto� en die op de 
beurs onder de aandacht kwamen, waren 
onder meer zwarte peper, rozemarijn en 
vanille, waarbij Symrise met Simply Vanilla 
werd bekroond met de duurzaamheids-
award.
Opmerkelijk is het PureCircle Stevia Sustai-
nability Initiative. PureCircle wil een posi-
tieve milieu-impact bereiken via een ver-
minderd CO2- en waterverbruik door de 
vervanging van suikers door stevia.      
Daarnaast wordt het positieve e� ect van de 
steviateelt op het inkomen in de oor-
sprongslanden genoemd. Verder wil Pure-
Cirlce de ‘calorische footprint’ en de 
gezondheidsvoordelen van de zoetstof ten 
opzichte van suiker meetbaar maken.

• CARINA GRIJSPAARDT-VINK •

Caldic speelt in op trends en innovaties
Caldic Ingredients brengt een breed pakket aan (natuurlijke) grondstoffen die toepasbaar 
zijn in de trends naar een clean label alsook vet- en zoutverlaging. Zo omvat het ingrediën-
tenprogramma bijvoorbeeld natieve, functionele zetmelen en hittebehandelde bloemsoor-
ten voor het verminderen van het aantal E-nummers, textuurmiddelen voor onder meer vet-
verlaging, clean label-concentraten op basis van rund, varken en kip, en alternatieven om 
het zoutgehalte te verlagen of zout zelfs geheel te vervangen. Ook de komende jaren     
zullen deze trends een belangrijke rol spelen bij innovaties. 
Caldic Ingredients BV, tel. 0348-566666, info.ingredients@caldic.nl, www.caldic.com

Decoraties op bonbons met rode Bensdorp cacaopoeder werden 

gemaakt op de prachtige stand van Barry Callebaut.

De nieuwe paneermeelmixen van Dutch Spices zijn 

op basis van rijst en vrij van allergenen.

Yama, specialist in umami.

Na de cursus:

Werkt u sinds kort in de foodsector? Of heeft u binnen uw werk veel met de voedingsmiddelenindustrie  
te maken? Leer in één dag alles wat u moet weten over de Nederlandse foodindustrie, zodat u voor relaties 
een volwaardige gesprekspartner bent in uw B2B-contacten.

VMT Introductiecursus  
Voedingsmiddelenindustrie

€100,- korting voor abonnees. Schrijf u nu in!

Inschrijven?
Dit kan eenvoudig op 3 manieren:

Website:  www.vmt.nl/introductie
E-mail:  congressen@mybusinessmedia.nl
Telefoon:  (010) 289 40 08

Prijzen*
€ 795,-  VMT abonnees 
€ 895,-  Niet-abonnees 

Tevens ontvangt elke deelnemer gratis  
het jaarboek met alle adressen van de 
voedingsmiddelensector t.w.v. € 114,95

Kijk voor het hele programma en inschrijven  
op www.vmt.nl/introductie

9.00 uur Ontvangst

9.30 uur  Opening door de cursusleider

10.00 uur  De foodsector 

10.45 uur Pauze

11.05 uur De foodsector (vervolg)

11.35 uur  Module Kwaliteitsmanagement

12.35 uur Lunch

13.30 uur  Module  
Levensmiddelenwetgeving

14.30 uur Module Technologie en Innovaties
  

15.30 uur Pauze

15.50 uur  Module Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en 
duurzame ontwikkeling

16.50 uur Afsluiting en borrel
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