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V a k b e u r s

Sex and the City gebak,
natuurlijk en gemak
den in prijs, omdat anders het verlies aan
retail zal blijven voorduren. Trendwatcher
Hans Steenbergen (Food Inspiration) vindt
het onzin dat de horeca te duur is. “Eten en
drinken is cultuur. Dan is geld geen probleem.” Steenbergen ziet de horeca de
strijd winnen met ambachtelijkheid als middel tegen de eenvormigheid van smaken in
het supermarktschap. Duurzaam van dichtbij, nieuwe nostalgie, fast fresh zijn volgens
hem andere trends. De horeca en dus ook
fabrikanten voor de foodservice moeten
hier volgens hem op inspelen.

Horecava 2011
Tekst en foto’s: Tom van der Meer

De horeca maakt moeilijke tijden door. Toch waren er geen sombere

Duurzaamheid
Duurzaam was bij veel stands nog altijd
het toverwoord. GRO Mushrooms, La Place
en Vroegop-Windig hebben een gezamenlijk concept, waarbij Vroegop-Windig
koffiedrab van de La Place restaurants
ophaalt (zo’n 220 ton per jaar) en naar GRO
Mushrooms brengt. Deze gebruikt het als
ondergrond voor het duurzaam telen van
paddenstoelen die weer worden verkocht
in de La Place restaurants (foto hieronder).
De drie wonnen met hun concept een speciale duurzaamheidsaward. De jury noemde
het een prachtig voorbeeld van eigentijds
ketendenken.


gezichten op de Horecava. De ondernemers richten hun blik op de
toekomst. En daar liggen zeker mogelijkheden, zo toonde een rondgang
langs de stands in Amsterdam RAI aan.



Nederlanders hebben vorig jaar in de foodservice zo’n 395 miljoen euro minder uitgegeven. Positief is wel dat de daling lager ligt
dan in 2009, toen sprake van 570 miljoen
euro omzetverlies. De totaalomzet bedroeg
vorig jaar 55,5 miljard euro. Dat meldde
FoodService Instituut Nederland in de FSIN
Monitor die tijdens de Horecava werd gepresenteerd.
Fastservice en restaurants bij retail (zoals
Hema, La Place en Ikea) doen het goed; speciaalzaken en klassieke restaurants leverden

omzet in. Moeten zij nu allemaal ‘La Placen’? Nee, denken de horeca-ondernemers
zelf. Wel verwacht 90 procent van hen met
innovaties te moeten komen voor betere
bedrijfsresultaten, blijkt uit onderzoek van
de researchafdeling van Amsterdam RAI. In
2009 was dit nog 80 procent. Zo’n 95 procent heeft vertrouwen in de resultaten van
het eigen bedrijf, 60 procent zegt zelfs veel
vertrouwen te hebben.
FSIN stelt dat foodservice (met name de
klassieke horeca) aantrekkelijker moet worEisma Voedingsmiddelenindustrie | februari 2011
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Chai
Slow food dringt nu ook door in de koffieen thee. In weerwil van fabrikanten die
steeds vaker pads en cups op de markt
brengen, raakt filterkoffie weer in zwang.
Verder wordt (groene) thee steeds vaker
met warme melk gedronken als variatie op
de talloze macchiato’s en latte’s. Bondi Chai
en Yogi Chai leveren het. Volgens Bondi
Chai heeft de nieuwe warme drank een uitstekend rendement (20 procent additionele
omzet naast koffie en thee).

Gezonder
Natuurlijker, minder vet en minder suiker
bleven trends, al lijkt het steeds meer de
norm te worden. Opvallend waren talloze
producten (waaronder filters) om frituren
gezonder te maken. Gouda’s Glorie had de
Frituurvet Plus vernieuwd. Het bevat
rijstkiemolie en minder dan 1 procent
transvet.
IJsmerk Domini liet de bezoekers proeven
van ijs met 60 procent fruit en 0 procent
vet. Fruit below zero, met ‘Ik kies bewust’logo. Het bedrijf, voortgekomen uit IJspaleis
en Rombouts Food International, introduceerde zichzelf vorig jaar op de Horecava.
Molco (het Benelux-merk van CSM voor
diepgevroren bakery-producten) bood invisible goodness: korstdeegproducten, als
kaasbroodjes, croissants en appelflappen,
met minstens dertig procent minder vet,
minder verzadigd vet en minder dan 2 procent transvet.
Voedselallergieën kregen ook de aandacht.

Online bedrijf Glutenvrijbakken.nl had een
eigen stand en toonde een steeds omvangrijker wordend assortiment glutenvrije producten, waaronder meel- en bakmixen, paneermeel en ook voedingsvezels, gist en
brood- en speculaaskruiden.
Koopmans Professioneel (van Dr. Oetker
Food-Service) heeft een glutenvrije eierpannenkoekenmix ontwikkeld. Het biedt de horeca servicekansen voor de naar schatting
minimaal 80.000 mensen met coeliakie. Met
de glutenvrije mix kunnen pannenkoekenrestaurants deze mensen tóch een verwenproduct bieden.
Vegaballen
Vegetarisch en toch weer eens wat anders
levert Chef Thor met een nieuwe range
haute cuisine bitterballen. Het assortiment
omvat vijf soorten, waaronder Popeye (met
Hollandse bladspinazie, gorgonzola en parmezaan), Coco Thai (met Thaise kokoscurry,
jonge erwtjes en bieslook) en Torri Jappi

Horecava Award
Kate’s Cakes van CSM heeft de Horecava Innovation Award gewonnen in de categorie
Food & Beverage. Het assortiment omvat vijf felgekleurde mini-cakejes naar Angelsaksisch
recept. Volgens de jury vormen de ambachtelijke presentatie van de cakes samen met de
kleurrijke promotiematerialen een aantrekkelijk concept. “Leuk en lekker, goede textuur
en smeuïg van smaak”. De cakejes zijn bekend van de tv-serie ‘Sex and the City’. CSM Benelux zorgt dat ze nu in de Benelux op de markt komen. Overigens stond ook Délifrance
op de Horecava met soortgelijke cakejes, onder de naam cupcakes.
Angélique Schmeinck (van Taste to Taste) won de Horecava Innovation Award in de
categorie Concepts & Co-creation met haar culinaire inspiratieboek ‘Smaakvrienden
Groenten’.
De overall winnaar van de Horecava Innovation Award werd het Buro voor Akoestische
Zaken met panelen van rendiermos om de akoestiek in ruimtes te verbeteren.

Karin Borger, Gert de Kooter en Edwin Wentink van
CSM met hun prijs.
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(met Japanse teriyaki bechamel, mango en
gember).
Bonduelle Food Service had speciaal voor de
feestdagen Délidôme; een torentje groenten in de smaken ratatouille of spinazie à la
crème. “Eigenlijk een éénpersoons (75 gr.)
groenteportie”, meldt Berry Hoosemans. “In
Frankrijk, waar het in de retail verkocht
wordt, is het een succes.” Hier niet. In Nederland wordt het dan ook niet in het assortiment opgenomen. Wel nieuw in het assortiment, speciaal voor de foodservice, is de
pasta met groente: Pasta primavera. Het
kant-en-klaar vegetarische gerecht hoeft alleen te worden opgewarmd. “Dat betekent
gemak voor de foodservice. Bij succes komt
het wellicht ook in de retail”, stelt hij.
Salomon FoodWorld (onderdeel van Vion
Food Group) presenteerde het ServEasyconcept. De Oosterse gerechten (twee salades, twee curry’s en een bijgerecht) worden
compleet en diepgevroren geleverd in een
mandje van palm- en bananenblad. “Even
opwarmen in de combi-steamer of magenetron en direct klaar om te serveren”, zegt
Lennert Kaman van het bedrijf. “We hebben hier veel goede reacties op gekregen.”
Cookingpapa
Cookingpapa toonde diepvriessandwiches.
De boterhammen (zonder korstjes) hebben
Fair Trade beleg en zijn er in witbrood (met
vezels) en bruinbrood. “Het is vooral
gemak”, zegt Cookingpapa-oprichter Paul
Brugmans. “Je haalt een uur van te voren
het aantal boterhammen dat je nodig hebt
uit de diepvries, zodat ze op het juiste moment eetbaar zijn. In de diepvries blijven ze
een jaar goed.” De sandwiches zijn bedoeld
voor catering en out-of-home maar kunnen
ook worden aangeboden in retail, pretparken en schoolkantines, of gewoon ’s ochtends aan de ontbijttafel. Nu nog met aard-

beienjam, pindakaas, chocopasta, jonge
kaas en hagelslag, maar het assortiment is
simpel uit te breiden.
Borrelknikkers
Royaan had divers nieuws. Zo bracht Van
Dobben een nieuwe luxe kaassoufflé, met
binnenin gerijpte Goudse kaas. Mayam, het
nieuwe merk van Royaan (speciaal ontwikkeld voor de horeca), had pita Indiase kip en
bapao rund, te bereiden in de magnetron.
Buitenhuis Snacks maakte de bezoekers
warm voor mini-borrelhapjes: borrelknikkers
(foto boven).
Frikandel XXL
De mini-trend lokt vanzelf tegentrends uit,
zoals de frikandel XXL van Vanreusel snacks:
35 centimeter lang en 250 gram zwaar. Het
Belgische bedrijf bracht de supersnack tijdens het WK-voetbal als doelpaal. Het was in

Nederland direct een succes, dus nu wegens
succes geprolongeerd (zie foto hierboven).
Concurrent Ad van Geloven liet boegvrouw
Cora van Mora opdraven voor de nieuwe
spicy viandel.
Joepie: een kipspies speciaal voor kinderen.
Fabrikant is V&S Foodspecialist (foto onder).
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