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VAKBEURS

Free From Food  
Expo uitgebreid

De Free From Food Expo 2014, op 3 en 4 juni in Brussels Expo, 
breidt uit met de Free From Food Ingredients Expo. In antwoord 
op vragen van retailers en consumenten, die de hoogste eisen 
stellen aan smaak en kwaliteit, bieden voedings- en ingrediën-
ten-bedrijven oplossingen voor de uitdagingen in product- 
ontwikkeling. Vooral gezondheid staat in the picture.

belangrijk dat de producten goed smaken 
en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 
Dit laatste geldt in het bijzonder voor pro-
ducten die uit medisch- of gezondheids-
oogpunt absoluut vrij moeten zijn van  
bijzonder allergene bestanddelen of 
bestanddelen die tot intolerantie leiden.

De markt voor producten zonder gluten, 
allergenen, additieven, lactose, soja, zuivel, 
vlees, noten, eieren, suiker, zout, vet en 
andere ingrediënten groeit zichtbaar. Het 
aantal productcategorieën breidt uit en  
producten worden mainstream, doordat 
grote fabrikanten ze onder merknaam op  
de markt introduceren. Bovendien maken 
grotere retailers schapruimte vrij en komen 
ook zij met eigen merken. 

Gluten- en lactosevrij
Volgens Innova Market Insights heeft de 
voedingsindustrie de afgelopen jaren de 
nodige energie gestoken in de ontwikkeling 
van gluten- en lactosevrije producten. Onge-
veer 8% van alle nieuwe producten die in 
2013 wereldwijd op de markt kwam, was 
glutenvrij. Voor Europa en de Verenigde Sta-
ten liggen de percentages hoger: 10 en 14%. 
Het percentage nieuwe lactosevrije produc-
ten bedroeg in 2013 slechts 1,5%, al is dit wel 
een verdubbeling in de laatste vijf jaar. 

Bredere definities
Een andere ontwikkeling is dat de ‘free 
from’-productcategorie uitbreidt naar zuivel- 
of additievenvrij en in toenemende mate ook 
naar GGO-vrij. Ongeveer 13% van alle voe-
dingsproducten en dranken die in 2013 op 
de markt zijn gekomen claimt additief- en 

bewaarmiddelenvrij te zijn. In 2008 was dat 
10%. Lu Ann Williams, directeur van Innova 
Market Insights: “Terwijl de claims met de 
term ‘natuurlijk’ steeds meer onder vuur lig-
gen door onduidelijkheid over de definitie, 
ging de industrie relatief ongehinderd verder 
met het gebruik van de claims zonder addi-
tieven en conserveringsmiddelen.” Dit neemt 
niet weg dat de belangstelling voor natuur-
lijkheid in de lift zit. Het toenemende 
gebruik van GGO-vrije etikettering weer-
spiegelt dat, al blijft dit relatief beperkt op 
wereldschaal (2,3% van de in 2013 gelan-
ceerde producten droeg deze claim). Het 
gaat bij GGO-vrij vooral om snacks en  
bakkerij- en zuivelproducten. 

Verdere groei
De markt voor ‘free from’-producten zal 
zich verder blijven ontwikkelen. Williams: 
“Steeds meer consumenten hebben belang-
stelling voor gezondheid en welbevinden. 
Bovendien krijgen ze steeds vaker de diag-
nose dat ze specifieke allergieën hebben of 
intolerant zijn voor een voedingsbestand-
deel.” Onderzoek- en ontwikkelingsafdelin-
gen van voedingsbedrijven staan dan ook 
voor een uitdaging. 
De Free From Food Ingredients Expo hoopt 
hiervoor de nodige oplossingen te bieden. 
Net als voor de reguliere producten is het 

Free From Food  
(Ingredients) 2014 
De Free From Food en Free From Food 
Ingredients vakbeurs telt 150 exposanten 
uit twaalf Europese landen. Beursdirecteur 
Ronald Holman verwacht 3 en 4 juni een 
groeiend aantal bezoekers, inkopers en 
R&D-managers uit de (bio)retail, food- 
service, handel en voedingsindustrie. 
Gelijktijdig met de beurzen zijn er vijfen-
twintig seminaries over uiteenlopende 
onderwerpen: van productontwikkeling over  
etikettering tot marktonderzoeken. Gratis 
entree via voorregistratie op de website. 

Meer informatie: 
www.freefromfoodexpo.com
www.freefromfoodingredients.com
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