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Trends & ontwikkelingen

Nieuwe producten
voor het voetlicht
Tekst en foto’s: Tom van der Meer en
Norbert van der Werff



De Anuga was ook de afgelopen
editie de voedingsmiddelenbeurs
van de superlatieven. Meer dan
155.000 bezoekers uit ruim 180
landen bezochten de beurs en
meer dan 6.500 standhouders
presenteerden hun producten.
EVMI keek rond en verwonderde
zich.

Van producent van koelverse smaakmakers
Bresc kregen de basis wok-ingrediënten op
de Anuga een Taste award, wat betekent
dat ze samen met andere innovaties werden tentoongesteld. Een mooie opsteker
voor het bedrijf uit Sleeuwijk. Paulies Melissant, bij Bresc verantwoordelijk voor marketing & sales, erkent dat de wok-ingrediënten als gember, knoflook en peper
voor de Nederlandse markt niet heel erg
bijzonder zijn. “Er is een gigaverschil tussen
de Nederlandse en de Duitse markt. In Nederland zijn we gewend om te wokken,
maar over de grens is dat nog niet zo normaal.” Mogelijk is het wokken in Nederland ingeburgerd door het koloniale verleden.
Wel bijzonder is de kwaliteit die Bresc wil
bieden. “We willen mensen aan het denken zetten over wat nu eigenlijk vers is”,
zegt accountmanager Joost van Schip. Bresc
gaat uit van de pure smaak, waarmee het
bedrijf bedoelt dat echt verse ingrediënten
worden gebruikt, wat iets anders is dan
‘vers’ in de volksmond. Hij wijst op een
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streng aan elkaar geknoopte gedroogde
knoflookbollen. “Dat is wat we vaak verstaan onder verse knoflook, maar zulke
strengen worden ook verkocht als ze al
twee of drie jaar oud zijn… Na de oogst

ziet knoflook er echt heel anders uit.” Bresc
werkt met verse knoflook, met een nog
groen steeltje eraan, dat niet als bulk naar
Nederland wordt gehaald, maar direct na
de oogst lokaal wordt gepeld en gehakt.

Smaakmakers op de Anuga
Joost van Schip (links) en Paulies Melissant (Bresc).
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Kaas van koemelk met bier van het Italiaanse Luigi Guffanti. De kaas bestaat
voor een derde uit bier van brouwerij Un Terzo. Het bier wordt tijdens het
productieproces direct aan de melk toegevoegd.

Niet geschikt voor het betere kluswerk. Al het gereedschap is namelijk van chocolade.

“Dan krijgt knoflook niet die geoxideerde
smaak door de zwavelverbindingen.”
Bresc richt zich op zowel retail als horeca
en industrie, maar heeft voor iedere doelgroep andere concepten, legt Melissant uit.
“De knoflook voor de retail is grof gehakt,
want de consument wil duidelijkheid. Voor
de horeca hebben we de knoflook gemengd met chili en een lente-uitje, bijvoorbeeld voor gamba’s of als pizzatopping.
Een kok kan daarmee uit de voeten. Voor
de industrie maken we de vertaalslag naar
clean label. Zonder citroenzuur is de THT
nog altijd acht maanden.” Ook voor peper

maakt Bresc een vertaalslag. De consument
kan ermee wokken, in de horeca wordt de
peper gebruikt voor zowel wokken als marineren.
Zwarte knoflook
Ook bij Uiseong Black Garlic farming Association uit Korea was knoflook te zien,
zwarte knoflook (linkerpagina, foto
boven). “Doordat de knoflook in 45 dagen
gefermenteerd wordt, krijgt het een
zwarte kleur en een minder sterke geur”,
geeft een woordvoerster van het bedrijf
(links) aan. “Bovendien is het

Veldhuyzen Kaas zocht het bij het merk Basiron behalve in smaken ook in
kleuren: knalrood (pesto rosso), groen (wasabi), nog groener (pesto verde) én
oranje (Basiron Marmelade, met stukjes sinaasappel en sinaasappelschillen).

Zoete sushi van rijst met kokosmelk, fruitblokjes en chocolade van het Thaise In-Season Foods.

Lange aardappelchips van Pernes uit Letland.
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Kaasroulade bij Jermi Käsería: Goudse kaas met roomkaas.

geconcentreerder omdat er dertig procent
water uitgehaald is, waardoor er soms tot
zeven keer meer gezonde voedingstoffen
inzitten dan in ‘gewone’ knoflook.” Het
bevat koolhydraten (twee keer zo veel), calcium (zeven keer zo veel) en fosfor (net als
verse knoflook 40 milligram per 100 gram).
Ook bevat het antioxidanten (twee keer zo
veel als in verse knoflook) en S-Allylcysteïne
(SAC), wat volgens haar bescherming biedt
tegen kanker. Daarnaast zou het cholesterolverlagend werken. De zachte, wat zoetige smaak is geschikt voor vleesmarinades
of als poeder voor kruiden. Het product
wordt in Duitsland gedistribueerd door
Knobelle, maar nog niet in Nederland. Overigens is zwarte knoflook wel in Nederland
verkrijgbaar, maar dan via andere fabrikanten.
Hygiëne
Van de knoflook naar de uien. “Gesneden
uien kennen ze in Duitsland nog niet zo
goed. Verse gesneden groenten beginnen

Raymond Mahieu van Smit's Uien.

Reypenaer was al in kerstsferen.

20

Eisma Voedingsmiddelenindustrie | november 2011

Espresso Rub: droge marinade voor vlees.

nu pas te komen”, zegt Raymond Mahieu
van Smit’s Uien, dat Duitsland als een groeimarkt ziet. Smit’s Uien is al lang actief op
de Duitse markt en staat er vaak op beurzen. Uien zijn echter in Duitsland nog
steeds vooral bekend van de ‘Zwiebelringe’.
“Nederlanders eten overal uien bij. Het is
bij ons een goedkope smaakmaker. In
Duitsland is dat nog niet zo, maar het begint te komen. We liggen nu ook bij de
Metro, met 122 supermarkten. Dat zorgt
voor naamsbekendheid.”
Smit’s Uien besteedt veel aandacht aan de
hygiëne, wat zeker in het Duitsland van na
de Ehec-besmettingen van groot belang is.
Het bedrijf is gecertificeerd voor GMP, BRC
en IFS. De uien worden in de vorig jaar operationeel geworden nieuwe fabriek een
paar seconden gecentrifugeerd met behulp
van een samen met partners ontwikkelde
technologie, legt Mahieu uit. De uien worden zo wat droger waardoor bacteriën zich
minder makkelijk kunnen vermeerderen.
De uien krijgen hiermee een shelf life van
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11 dagen. Smit’s Uien verwerkt 240.000 kilo
in de week. De uienverwerker neemt af bij
een twintigtal vaste telers in Nederland. Alleen in de maanden juni en juli worden
uien betrokken uit Spanje. Door de langere
houdbaarheid levert Smit’s Uien behalve
aan Nederland en Duitsland ook aan bedrijven in Denemarken en Zweden. Inkopers
uit die landen hebben op de Anuga ook al

belangstelling getoond, vertelt Mahieu. Hij
zegt dat Smit’s Uien de core business trouw
blijft en alleen uien verwerkt. Wel worden
nieuwe producten ontwikkeld. Zo worden
ook sjalotten aangeboden en zijn na vragen uit de visverwerkende industrie potten
uien in het zuur ontwikkeld. “Die uien blijven ondanks het sap toch knapperig”, stelt
Mahieu.

Het Nederlandse Vepo Cheese introduceerde Manchego kaas. Dit is schapenkaas met beschermde oorsprongsbenaming (BOB), die in de Spaanse regio La Mancha gemaakt wordt van melk van het Manchegoschaap, vertelt Silvester Hoogeveen.

Beschermde oorsprongsbenaming? Edammer kaas uit Egypte.

Rood vloeibaar zout
Het Italiaanse Acetificio Mengazzoli presenteerde een heel andere smaakmaker. Hoewel zout tegenwoordig een slechte naam
heeft gekregen, heeft het bedrijf toch een
innovatief zoutproduct voor op bijvoorbeeld vlees en gegrilde vis op de markt gebracht. Het rode vloeibare zout dankt zijn
kleur aan de Alea-klei. Tijdens het droogproces zorgt de combinatie van klei en zout
voor een hoog ijzergehalte. Het product
wordt daarom aanbevolen voor mensen
met bloedarmoede. Doordat het een zoutoplossing is, kan het beter worden gedoseerd. Dat zorgt ervoor dat het zout beter
wordt verspreid en voorkomt dat teveel
wordt gebruikt, stelt de producent.
Espresso Rub
Het Amerikaanse Stonewall Kitchen presenteerde op de Anuga de Espresso Rub, een
droge marinade met espresso voor vlees.
“De Espresso Rub geeft vlees een rokerige,
warme smaak”, zegt international salesmanager Carol Deeney. De rub is bedoeld als
droge marinade voor vlees als steaks en
eend. “Het haalt de smaak van het vlees
naar boven.” Het aroma is echter niet een
pure koffiesmaak, maar meer het aroma
van gerookte paprika. Naast espresso en
paprika bevat de marinade onder meer
bruine suiker. De Espresso Rub, in juli geïntroduceerd tijdens een Amerikaanse voedingsmiddelenbeurs, maakt deel uit van
een lijn met ook ‘streekmarinades’ als de
hot & spicy Louisiana Rub, de milde Memphis Rub en de hete Carolina’s Rub. Ze worden verkocht in blikjes.


Rood vloeibaar zout.
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Zinnin
Uiteraard werden er op de Anuga ook soepen gepresenteerd. Zwanenberg Food
Group presenteerde het concept Zinnin,
soepen en sauzen in een bijzondere magnetronverpakking. In Nederland worden de
producten uit het Zinnin-assortiment al verkocht bij de Jumbo, legt Sikko de Jong van
Zwanenberg uit. “We zijn een aantal jaren
bezig geweest met de ontwikkeling van de
verpakking. De consument verwijdert de
sticker van het deksel, haalt het karton
onder het deksel eraf en zet de verpakking
met deksel in de magnetron. De verpakking wordt in de magnetron niet warm en
de consument kan direct uit het bakje
eten.” Het assortiment bestaat uit tomaten-, kippen-, champignon- en groentesoep
en snackballetjes in jus, tomatensaus en satésaus. Voor de Duitse markt zijn kant-enklare groentesnacks ontwikkeld, onder
meer met linzen.
Het Amerikaanse Marukome heeft Miso
voor soep en saus in plastic flesjes (zie foto
rechts) en stond op de beurs met een Misosoepautomaat. Miso is een pasta die ontstaat bij de fermentatie van rijst, gerst of
sojabonen. Het wordt gebruikt als smaakmaker en bevat veel eiwitten, vitamines en
mineralen.
Knutselvoedsel
“Niet kleien met je eten!”, krijgen kinderen
die spelen met de maaltijd leuker vinden
dan het opeten, nog wel eens te horen.
Met ‘Essknete’ (foto boven) mogen Duitse
kinderen wel knutselen. Het is koekjesmeel
in vier basiskleuren. Essknete is al enkele
jaren op de markt. In Nederland is het via
internet verkrijgbaar onder de naam
Yummy Dough. Een verpakking bevat vier
zakjes met 113 gram poeder (rood, blauw,
groen en geel). Door de poeders te mengen kunnen andere kleuren worden gemaakt. Het deeg wordt gevormd door
water toe te voegen. Nadat de koekjes zijn
gemaakt, gaan ze de oven in om te worden
gebakken, maar wie niet zo lang kan wachten, kan ook het deeg eten. Het product is
bedoeld voor kinderen vanaf drie jaar. De
fabrikant stelt dat Yummy Dough de creativiteit en motoriek bevordert, evenals de sociale samenhang van het gezin.

In het volgende nummer het vervolg van het verslag
van de Anuga met onder meer aandacht voor vlees en
dranken.
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Sector is klaar voor Stevia
De zoetstof stevia werd op de
beurs volop aangeprezen. Voedselagentschap EFSA heeft in
april 2010 al een positief advies
uitgebracht, maar het Europees
Parlement moet zich nog buigen
over toelating in heel Europa.
Volgens Gijs Hoefsloot, sales director Europe van het Amerikaanse Heartland Sweeteners,
komt die toelating er vóór
medio december. Tot die tijd zit
het bedrijf niet stil. “Nee, slapen doen we ‘s nachts wel.” Het bedrijf heeft diverse producten
om mee te bakken, zoals Nevella natural stevia en Nevella sucralose met probiotica.
JL Stevia van Julong High-tech uit China zegt pionier bij Chinese stevia-plantages en tevens
een van de grootste stevia-leveranciers ter wereld te zijn. Ook dit bedrijf verwacht uiterlijk
in december een toelating voor stevia in heel Europa. Meerdere bedrijven uit Paraguay, zoals
Arasy Organica en Steviapar hadden diverse steviasoorten en toepassingen. Zo zijn
gedroogde steviabladeren ook verwerkt in steviathee.
Thee dus die al zoet van zichzelf is. Het Zweedse Real
Stevia (zie foto rechts) gebruikt de stevia van deze Paraguyaanse bedrijven. De zoetstof kan in diverse fooden frisdrankproducten worden verwerkt, ook voor private label. Zo toonde de Amerikaanse frisdrankproducent Zevia diverse frisdranken met stevia.

