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Beurs biedt  
breed spectrum

Met meer dan 1400 ingrediëntenfabrikanten uit 140 landen op 
ruim 70.000 vierkante meter is Fi Europe, van 1-3 december in 
Parijs, groter dan ooit. Richard Joyce, brand director, zet de 
trends, de trigger voor innovatie, op een rijtje. Nieuw op de 
beurs is de aandacht voor het verwerken en verpakken.  
Bezoekers zoeken ook hierin oplossingen. 

“Om onze bezoekers volop gebruik te laten 
maken van de innovatiekracht van de beurs 
bieden we hen niet alleen de Fi innovatie 
Awards, maar ook een ‘new product zone’, 
innovatietours en diverse theaters op de 
beursvloer”, zegt Richard Joyce, brand  
director van Fi Europe. “Hier belichten ex-
posanten en inhoudelijke experts alle kan-
ten van actuele ontwikkelingen en trends.” 
Op de beurs worden 26.000 bezoekers uit 
de hele wereld verwacht. 
Nieuw op de beursvloer is Expo FoodTec, 
met vijftig exposanten. De beursorganisatie 
speelt zo in op de groeiende vraag bij de  
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Fi Europe 2015

bezoekers naar oplossingen op het gebied 
van verwerken en verpakken van voeding. 
“Met Expo FoodTec komen we tegemoet 
aan de wensen van onze bezoekers in het 
brede spectrum van de keten”, aldus Joyce. 
“Ook diensten gerelateerd aan de voedsel-
keten, zoals consultancy en contract- 
management, krijgen een podium.” 

Trends 
Joyce ziet een aantal belangrijke trends die 
allemaal een plek hebben gekregen op de 
beursvloer. Als eerste wijst hij naar de  
natuurlijke ingrediënten, zoals natuurlijke 

kleurstoffen, en de ontwikkelingen op het 
gebied van clean label. Daarnaast zijn en 
blijven functionele ingrediënten belangrijk, 
in het bijzonder eiwitten. Zout-, suiker-  
en vetreductie zijn een andere belangrijke 
trend, waar een groot aantal exposanten op 
inspeelt met innovatieve oplossingen.  
Verder kan de bezoeker kennismaken met 
de laatste ontwikkelingen met betrekking 
tot gezondheidsclaims en ‘free from’- 
producten. 

Belgische chocolade
De combinatie van vakmanschap en vak-
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Dutch Spices is 

genomineerd voor 

een Fi Award. 
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Da-Yo) natuurlijk en fris van smaak. On-
derscheidend is dat de producten vrij zijn 
van de 24 meest voorkomende allergenen 
en vrij zijn van kruisbesmetting, conform 
de VITAL-norm.  
Bovendien voldoet het concept aan de 
trends van gezondheid, clean label en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. 
De overige categorieën voor de Fi Awards 
zijn: Best Bakery Innovation, Best Beverage 
Innovation, Best Confectionery Innovation, 
Best Dairy Innovation, Best Savoury/Meat 
Innovation, Best Snacks/On-The-Go  
Innovation en Best Sustainability Initiative.

Een bezoek waard
Een bezoek aan de internationale ingre- 
diëntenbeurs belooft ook dit jaar weer de 
moeite waard te zijn; niet alleen voor het 
vinden van nieuwe ingrediënten en oplos-
singen voor de uitdagingen van vandaag en 
morgen of het opdoen van inspiratie voor 
innovatie op langere termijn. Minstens even 
belangrijk is het netwerken op de beurs-
vloer of tijdens de seminaries over uiteen- 
lopende onderwerpen tijdens de beurs. Wat 
de Fi Europe zo interessant maakt is dat de 
ingrediëntenbeurs bijzonder internationaal 
is: 1400 exposanten uit 140 landen en  
bezoekers uit de hele wereld. 

Meer informatie: www.figlobal.com/fieurope 

• YVES DE GROOTE •

Beneo zal in Parijs laten zien hoe haar  
ingrediënten – bevestigd en ondersteund 
door wetenschappelijk onderzoek –  
producenten kunnen helpen lekkere  
voedingswaren en dranken te produceren 
voor gewichtsbeheersing. Zo kunnen  
Orafti Inulin en Oligofructose van Beneo  
consumenten van alle leeftijden helpen op 
een natuurlijke manier en op lange termijn 
minder te eten. Palatinose ondersteunt  
een betere vetoxidatie in het energie- 
metabolisme. Dit levert potentiële lange- 

termijnvoordelen voor zowel de lichaams-
samenstelling als de gewichtsbeheersing.

Fi Awards
Helaas is geen van het vijftigtal Belgische 
exposanten genomineerd voor de Fi Award, 
die eind van de eerste beursdag – onder 
grote belangstelling – uitgereikt zal worden. 
Dutch Spices is met drie niet-zuivelproduc-
ten één van de drie finalisten binnen de  
categorie ‘non-dairy concept’: een crème- 
achtige basissaus (Creamy Dreamy),  
natuurlijk en origineel van smaak; type  
‘crème fraîche’ (Funky Fresh), natuurlijk 
van smaak en een soort yoghurt (Non- 

kennis maakt chocoladedromen waar in de 
Studio van Barry Callebaut op de beurs. 
Met duurzame cacao en chocolade in het 
hart van de industrie, trakteert deze Belgi-
sche chocoladeproducent als ‘Global Cho-
colatier’, iedereen op overheerlijke chocola-
debelevingen die aanzetten tot creativiteit. 
In de ‘Inspiratie zone’ laten getalenteerde en 
gepassioneerde professionals chocoladedro-
men uitkomen met hun ‘live’ creaties, pas-
klaar gemaakt als antwoord op de huidige 
en toekomstige vraag van de consument. 

Deze creaties weerspiegelen de huidige 
trends: Personalisatie, Premium, Gezond  
en Zuiver. Het is mogelijk de chefs in  
levende lijve te ontmoeten en te ontdekken 
hoe technische knowhow en duurzame  
projecten kunnen leiden tot een ware  
chocoladebeleving, ook op grotere schaal in 
de industrie.

Gewichtsbeheersing
Nu 36% van de Europese volwassenen  
overgewicht heeft en 17% obees is, is het 
geen verrassing dat gewichtsbeheersings- 
ingrediënten steeds populairder worden bij  
zowel voedsel- als drankenproducenten. 

‘ Gewichtsbeheersings-ingrediënten 
worden steeds populairder’
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Beneo focust op gewichtsbeheersing. 
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Chocoladedromen komen uit bij Barry Callebaut. 


