Innovaties op de Sial

Crisis? Premium
blijft populair
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Tekst en foto’s: Norbert van der Werff

Op de beurs Sial, eind oktober in Parijs, was er veel aandacht voor nieuwe producten. In
het enorme innovatiepaviljoen waren ruim 400 innovaties te bekijken en op de beursvloer daarnaast werden de succesvolle introducties tentoongesteld. Premium producten
doen het nog steeds goed. Wellicht stellen consumenten in economische recessie het
(thuis) genieten nog wel meer centraal. Ook gemak blijft een belangrijke trend.
Marktonderzoeksbureaus TNS en XTC hadden
voor de Sial de foodtrends op een rij gezet.
Ze signaleerden 12 types consumentenbehoeften waar voedingsmiddelenbedrijven op
kunnen inspringen. Samengevat komen ze
erop neer dat de consument behoefte heeft
aan goedkope producten die net iets meer te
bieden hebben dan alleen een lage prijs. Ook
consumenten die wat meer te besteden hebben, zijn in dergelijke producten geïnteresseerd. Tegelijkertijd hebben consumenten behoefte aan premium producten, producten
met toevoegde waarde op het gebied van genieten, gezondheid en gemak, en zijn ze bereid daar meer voor te betalen. Producten
zijn zo natuurlijk en vers mogelijk. Waarden
die daarmee samenhangen zijn: eenvoud,
clean label, beperkte processing en respect
voor mens en milieu, duurzaamheid dus. Ook
lokale of regionale producten zijn populair.
Consumenten willen het gevoel hebben dat
ze hun eten zelf hebben bereid, maar willen
wel dat het hun gemakkelijk wordt gemaakt.
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Guzzle Puzzle snoepjes met fruitsmaak. Gezinnen met jonge kinderen kunnen als een
puzzel zelf snoepjes samenvoegen om nieuwe
smaaksensaties te creëren. Speelfood dus. De
snoepjes bevatten geen kunstmatige kleur- of
smaakstoffen. Guzzle Puzzle werd bekroond
met de Sial d’Or in de categorie zoete kruidenierswaren.

Grote drukte was er in de ruimte waar de innovaties van de Sial werden geëxposeerd.
Daar stonden 403 innovaties waarvan er
achttien bekroond werden met een Sial Innovation Award. Fabrikanten en retailers kwamen ideeën opdoen en er werden voortdurend foto’s gemaakt die eenmaal thuis gekomen konden dienen als geheugensteuntje.
Maar ook op de stands zelf waren innovaties
te zien.

D
M
m
z
r
n
N
c
e
l
b

Kraft Foods, inmiddels Mondelez, introduceerde in juli vorig jaar in Groot-Brittannië
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barbecuesaus’. Kortom veel vlees en bbq-associaties, maar de barbecue hoeft er niet
voor te worden aangestoken. Een kwartiertje
in de oven volstaat.

Toch ook wel een beetje om te spelen, maar
dan meer voor volwassenen, zijn de smoothie
cubes, blokjes bevroren fruit waaraan alleen
melk hoeft te worden toegevoegd. Patties
Foods bracht ze onder de merknaam Creative
Gourmet op de markt in Australië. Van heel
andere aard zijn de blokjes Pure Via, klontjes
voor in de koffie of thee op basis van stevia.
Ze bevatten nul calorieën.

De Sial d’Or in de categorie zuivel was voor
Mammoth Yoghurt uit Nieuw Zeeland. Mammoth is een bak dikke yoghurt met granen of
zaden en fruit, met een lepel. De fabrikant
richt zich met het product specifiek op mannen. Daarnaast eveneens een product uit
Nieuws-Zeeland voor mannen, van The Chicago Pizza Company. Alleen de naam is al
een hele mond vol: Joey’s Pride & Joy Meatlovers Classic Pizza, met op hout gerookte
bacon, ham, salami, cabonossi en ‘geheime

De overall Sial d’Or was voor het Hongaarse
PLP Seafood Hungary voor de forel met kruidenboter, verpakt in vacuümzak die rechtstreeks de oven in gaat en in tien minuten
gaar is. Afgezien van het gemak, zorgt de
verpakking voor een langere shelf-life. Het
product werd in augustus 2011 in Hongarije
gelanceerd onder de voor Engelstaligen niet
zo gelukkige merknaam Selfish.

Op de Sial waren diverse innovaties met
spuitbussen te zien. Britvic won de Sial d’Or
in de categorie frisdrank met Turbo Tango,
een spuitbus die een stroom oranje schuim in
de mond spuit. ‘Waarschuwing: schuimexplosie 375 milliliter’, staat er op de fles. De
spuitbus kwam vorige zomer in Groot-Brittannië op de markt.
Ook op het innovatiepaviljoen, waar de
nieuwe producten waren te bekijken, stonden
enkele spuitbussen. Eau de Safran is saffraanwater zonder conserveermiddel of additieven om over (pluimvee)vlees, vis of vegetarische maaltijden te sprayen. Volgens producent Foodbiotic is de spray ook geschikt
voor desserts en warme dranken. Het product
is twaalf maanden houdbaar, mits koel en
droog bewaard. Eau de Safran is in mei op de
markt gebracht onder de merknaam Safraneo. Foodbiotic kreeg voor het product één
van de achttien Sial Innovation Awards.
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Voor de ambitieuze hobbykok die iets bijzonders
op tafel wil zetten is het assortiment Freshburst
Gastropaint van het Britse Imaginative Cuisine
(foto links). Met een kwastje kunnen in een
handomdraai prachtige strepen over het bord
worden gestreken, net als in het restaurant. De
sauzen zijn verkrijgbaar in de smaken bosbes,
aardbei, mango, zoete bietjes en vanille. Het
product werd in maart gelanceerd. Ook voor de
Gastropaint was er een Sial Innovation Award.
Eveneens een lust voor het oog: Wikicell van
Wikicell Designs (foto boven), een eetbare
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foodcoating die gebruikt kan worden om een
groot aantal voedingsmiddelen in te verpakken.
Wikicell is verkrijgbaar in de varianten ijs, kaas,
vruchtensap en soep. Het product heeft, als het
bewaard wordt tussen de nul en de vier graden,
een shelf-life van vijftien dagen. Wikicell Designs kreeg voor het product de Special award
van de Sial omdat de coating volgens de jury de
hoeveelheid verpakkingen zou kunnen terugdringen. Het product komt in december in de
winkel te liggen.
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Waren er bij de Anuga, de Duitse tegenhanger van de Sial, geruchten dat foie gras van
de beursvloer gemeden zou worden, in
Frankrijk was de ganzenlever volop aanwezig,
zoals hier de foie gras van de farao’s van het
Spaanse Mas Pares (foto onder). Eveneens
gesignaleerd op de Sial: zwarte kip, maar dan
niet die van de advocaat. De kippensoort Silkie, afkomstig uit Azië, heeft zwart kippenvlees (foto boven). Het beest zelf staat op de
folder van de Franse producent Nesel met
een wit verenkleed. Nesel levert het zwarte
kippenvlees vers en diepgevroren. De kippen
wegen 800 gram tot een kilo.

Op de Sial waren ook veel allergeenvrije producten te zien, zoals in de zuivelhal de lactosevrije melkpoeder van Valio (foto onder).

Op de tegelijkertijd met de Sial gehouden
processingbeurs IPA presenteerde Cabinplant
de eerste multiheadweger met een schroef
(bovenste foto) om plakkerige en natte producten aan te voeren, zoals (pluimvee)vlees,
vis en schelpdieren. Dat bespaart veel ruimte
ten opzichte van de vibrerende transportband. Eveneens vleesverwerking, maar dan
restverwerking voor de consument: Turkey
Delight is een Oosterse kruidenmix om de
kliekjes van de kerstkalkoen te verwerken tot
een curry. Green Saffron werd in Ierland gelanceerd in 2010 in, hoe kan het ook anders,
de maand december (foto onder).
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