VERSTERK DE SMAAK VAN
MORGEN WIL VERDER
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Acties fruit
Dany Bylemans van pcfruit stelde dat zijn
centrum katalyserend wil werken naar de
fruitsector toe. “In andere sectoren en op

Ook met meer algemene toepassingen
kunnen wellicht sommige fruittelers hun
voordeel doen. Gepersonaliseerde etiketten, bijvoorbeeld, zijn door hun kleine
oplage erg duur voor kleine ondernemingen. Soms zijn daar minimumoplages
aan verbonden. Bovendien kan men ze
ook maar een beperkte tijd gebruiken,
onder meer omdat de wettelijke vermeldingen wijzigen. De partners ontwikkelen
een webapplicatie waarmee kmo’s op een
eenvoudige manier hun logo, foto’s en
teksten kunnen plaatsen in een sjabloon.
Men kan nadien het etiket zelf printen of
het laten printen door een gespecialiseerd bedrijf.
Een opvallend idee zou de titel van het
project wel erg letterlijk tot leven brengen. Dat werd om begrijpelijke redenen
nog niet gerealiseerd. Je kan met sensoren meten aan welke voedingsstoffen
iemand behoefte heeft. Op basis daarvan
zou je voor die persoon perfect de ideale
maaltijd kunnen samenstellen, zelfs in de
vorm van een pil. Beleving is belangrijk.
Daarom werd gedacht aan een soort van
bril die aan die pil een virtueel uitzicht,
geeft bijvoorbeeld dat van een hamburger, en ook smaak en geur toevoegt. Er is
interesse om dit idee verder te werken,
niet om voeding in pillen te stoppen maar
wel om aan patiënten die alleen nog
sondevoeding kunnen krijgen opnieuw
een stukje voedselbeleving aan te bieden.
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Pcfruit wil ideeën uit andere
sectoren overbrengen naar de
fruitsector.

Het project zocht onder meer naar mogelijkheden om fruit op een andere manier bij de
consument te brengen.

Andere realisaties

en

andere plaatsen is men al bezig met
toepassingen die we eenvoudig kunnen
overhalen naar de fruitsector.” De 3
partners trachtten kmo’s uit de voedingssector aan te zetten tot innovatie door ze
samen te brengen in workshops.
Op 22 mei ging er vond er op pcfruit een
workshop plaats rond ‘Kansen voor de
kers’. “Er zit veel meer in de kers dan we
er nu uit kunnen halen”, vertelt Tessa De
Baets van pcfruit. “Om de nadelen van
het korte seizoen te ondervangen, bekeken we onder meer de mogelijkheden van
foodpairing, het op een wetenschappelijk
onderbouwde manier zoeken naar onge-
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Naast pcfruit waren ook Feed Food Health
Tienen en Food Park Veghel partner in het
project, dat gedurende een jaar liep. In
Tienen wil men op een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein bedrijven aantrekken die bezig zijn met innovatieve voeding.
Men werkt daartoe onder meer samen
met de (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) POM en de KU Leuven. Hetzelfde wil men ook bereiken in Veghel, dicht
bij Eindhoven. “Behalve de vestigingen
van Albert Heijn, worden de meeste
supermarkten in Nederland bevoorraad
vanuit Veghel”, vertelde Simon Maas, die
het project daar coördineert.
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Op 12 december stelden de partners van het Interreg IV-project ‘Versterk de smaak
van morgen’ de resultaten van hun samenwerking voor in een gesmaakt slotevenement. Doordat pcfruit een van de partners was gebeurde er ook een en ander voor
de fruitsector. – Patrick Dieleman

bruikelijke maar zeer goede smaakpartners.” Men zocht ook naar mogelijkheden
om een meerwaarde te creëren met
verpakking. In september werden de
mogelijkheden getest van een snackdoosje voor fruit. Dat moet voor kinderen
en jongeren de drempel verlagen om
gezonder te snoepen. Er wordt voorts
gewerkt aan een verpakking die ingevroren fruit langzaam laat ontdooien, zodat
de consument geen problemen heeft met
weglopend sap. Ook de mogelijkheden
van de zuurstofvrije spiraalfilterpers die
ontwikkeld werd in de Food Pilot van het
ILVO, werden meegenomen. Ondertussen
begeleidt pcfruit enkele ondernemingen
die kansen zien voor nieuwe ontwikkelingen. Behalve perensap zijn er nog mogelijkheden om de antioxidanten te benutten die niet verloren gaan dankzij het
zuurstofvrij persen. Er wordt ook gewerkt
aan fruitchips.
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Toekomst
Tijdens de voorstelling was het duidelijk
dat een jaar veel te kort is. De partners
hebben een aantal initiatieven geïnduceerd, en ze hopen om verder te kunnen
samenwerken. Voor de benodigde middelen hopen ze op steun, misschien wel
via het nieuwe Interreg V-programma. n
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