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THEMA: FUNCTIONELE  
INGREDIËNTEN

VAKBEURS

INGREDIËNT& PRODUCT

‘ Meer dan 70 exposanten  
brengen zoutvermindering 
onder de aandacht’

Gezond  
blijft populair

De beurs Health Ingredients strijkt begin december neer  
in Amsterdam. De verkoop van producten met specifieke  
gezondheidsvoordelen en producten die bekend staan als 
gezond, zijn de drijvende factor van de opwaartse trend in 
gezondheid en wellness. Alternatieven voor zout, suiker en  
vet zullen daarom alom zijn vertegenwoordigd. 

Health Ingredients strijkt neer in Amsterdam

kenmerken. Het is oplosbaar en kan bij 
het koken precies zo gebruikt worden als 
gewoon zout.”
Een ander belangrijk thema is suikerver-
laging; het liefst door het gebruik van 
natuurlijke ingrediënten. Op de beurs-
vloer staan meer dan vijftien aanbieders 
van stevia-gerelateerde producten zoals 
Purecircle en NP Sweet. Exposant Cargill 
focust dit jaar op ViaTech, een assorti-
ment aan op stevia-gebaseerde zoetstof-
fen. Volgens het bedrijf verbetert het  
ViaTech portfolio de smaak bij het 
gebruik van een hoog steviagehalte. Dit 
zorgt meestal voor een ongewenste 
smaakafwijking. 

Eiwitten van plantaardige oorsprong

Een van de grootste consumententrends 
is die van ‘natuurlijk’. Vele ingrediënten 

Meer dan 500 aanbie-

ders van ingrediënten 

voor gezonde producten 

staan dit jaar op de HiE.
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In de Benelux heeft de wellnessindustrie een 
omzet bereikt van €10 miljard in 2013, en 
naar verwachting zal dit tot €11 miljard 
oplopen in 2018. Om bij deze groei aan te 
haken, kan de foodindustrie een kijkje 
nemen op de Health Ingredients Europe 
(HiE) dit jaar in Amsterdam. Gedurende 
drie dagen bieden ongeveer 500 leveranciers 

van gezondheid- en wellnessingrediënten 
hun producten aan. De nadruk ligt op ingre-
diënten voor voeding en dranken, voedings-
supplementen, nutraceuticals, biologische 
ingrediënten, verpakking en verwerking. Op 
de beurs kunnen bezoekers naast de expo-
santen ook kennis opdoen via de 30 korte 
seminars, diverse innovatietours en een 
nieuwe matchmaking-service (zie kader). 

Minder zout, minder suiker

Zoutvermindering is al vele jaren een van 
de meest besproken onderwerpen in de 
voedingsmiddelenindustrie. Een recent 
onderzoek uitgevoerd door de Harvard 
School of Public Health beschouwt  
zoutconsumptie als een van de grootste 
gezondheidskwesties voor de hedendaag-

se bevolking. Op de HiE 
is zoutverlaging een 
belangrijk thema met 
meer dan 70 exposanten 
die vernieuwingen en 
oplossingen in zout- 
vermindering onder de 
aandacht brengen,  
waaronder Akzo Nobel, 

Armor Protéines, Roquette en Beneo. 
Akzo vestigt nogmaals de aandacht op 
OneGrain, een mineraalzout met 50% 
natrium. Matthijs Bults, manager 
bedrijfsontwikkeling bij AkzoNobel Salt 
Specialties: “Het voordeel van OneGrain 
is dat het kan worden gebruikt in plaats 
van zout, maar het ziet er hetzelfde uit, 
smaakt hetzelfde en heeft dezelfde 
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Op zoek naar 

alternatieven voor 

zout op de HiE.

op de HiE spelen daarop in. Ook plant-
aardige eiwitten zijn vertegenwoordigd. 
Roquette toont plantaardige eiwitten 
afkomstig van erwt, tarwe en microalgen 
voor de verrijking van graanproducten, 
brood voor gewichtsmanagement en repen 
voor sporters. Het bedrijf zal voor sporters 
een nieuw concept presenteren: een eiwit-
snack met 23% eiwit dat helpt bij spier-
groei en -herstel. De textuur is knapperig 
vanwege het gebruik van eiwitcrisps.

Algen 

Op de beurs staan verschillende aanbie-
ders van grondstoffen uit algen. Uit deze 
plantaardige bron zijn diverse ingrediën-
ten te winnen. Algen zijn rijk aan het 
gezonde omega-3-vetzuur DHA, het anti-
oxidant astaxanthine en eiwit. Sommige 
aanbieders richten zich op de oliën zoals 

De Wit Specialty Oils. Het bedrijf toont 
oliën van diverse planten- en marine-
bronnen. De producten zijn rijk aan  
omega-3 zoals visolie, lijnzaadolie en 
borage-olie. 

Micronutriënten

Behalve alternatieven voor zout, vet en 
suiker, is op de beurs ook aandacht voor 
micronutriënten zoals vitaminen en 
mineralen. Deze winnen duidelijk aan 
belang bij de ontwikkeling van functione-
le voeding. Meer dan de helft (143) van 
de door EFSA goedgekeurde gezond-
heidsclaims (222) betreft beide 
micronutriënten. Meer dan 50 aanbieders 
op de Health Ingredients heeft vitaminen 
in het assortiment zitten. 

• DIONNE IRVING •

HiE conference
De driedaagse conferentie is ingedeeld in 
16 modules plus drie debatten met markt-
leiders. Ook is er een grote exclusieve pre-
sentatie en Q&A met EFSA. De modules 
behandelen onderwerpen zoals natuurlijke 
en functionele ingrediënten, clean label, 
gewichtsbeheersing, gezond ouder wor-
den, free-from foods, supplementen, regel-
geving en veel meer.

New Product Zone
De New Product Zone is tot stand geko-
men in samenwerking met Innova Market 
Insights en belicht 25+ nieuwe producten 
en verpakkingen, met de nadruk op recente 
productlanceringen van innovatieve en pro-
minente deelnemers aan de beurs in de 
voedingsmiddelen- en drankenindustrie. 

Seminars
De 25 minuten durende seminarsessies zijn 
gratis bij te wonen. De belangrijkste expo-
santen vertellen hier bezoekers over hun 
nieuwste innovaties, ontwikkelingen en voe-
dingstrends en ze presenteren nieuwe pro-
ducttoepassingen, geavanceerde technolo-
gie en praktische adviezen. Ook zijn er 
gedurende de 3 dagen diverse educatieve 
seminars, verzorgd door de sponsor Mintel.

Andere activiteiten op de beurs: Industry 
Insight Theatre, Ingredients in Action,10 
Year Awards Showcase, Innovation Tours, 
Discovery Tours, Mobiele App, Exhibitor/
Buyer Meet Up, Holland Food Valley R&D 
tour.

Health ingredients Europe & Natural 
ingredients (Hi Europe & Ni)
Datum: 2-4 december 2014
Locatie: RAI Amsterdam
www.hieurope.com
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