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VAKBEURS

MARKETING & CONSUMENT

Allergeenvrij  
en palmolievrij
SIAL 2014 trekt ruim 150.000 bezoekers

De jubileumeditie van de internationale voedingsbeurs  
SIAL in Parijs overtrof met meer dan 150.000 bezoekers  
de verwachtingen van de organisatie. Nieuwe specialiteiten  
en innovaties uit België gaven ruimschoots acte de présence.  
Palmolie is in Frankrijk in de ban.

Equinox, een invoerder en verdeler van 
paardenvlees in Europa, introduceerde  
tijdens de SIAL in Parijs een breed assorti-
ment rundvlees van verschillende rassen. In 
de vitrine lagen prachtige stukken vlees van 
onder meer Angus, Holstein en Simmenta-
ler, verpakt in dieptrekfolie. “Consumenten 
willen meer variatie in het rundvlees, al is 
dit natuurlijk nog een nichemarkt”, vertelde 
Edwin Vinken, customer service manager 
bij Equinox. Naast de Belgische en andere 

Europese retailers kijkt het vleesbedrijf naar 
de mogelijkheden voor rundvlees op de 
Franse retailmarkt. Vinken merkte alvast 
het nodige chauvinisme bij de retailers, die 
vooral de voorkeur geven aan Franse rund-
veerassen, zoals het bekende Limousin. 

Hertenvleeskroket
Op de stand van Arnimex liet zaakvoerder 
Luigi Arnold weten dat dit Europese han-

delsbedrijf gespecialiseerd in wild, gevogelte 
en exotisch vlees, samen met een Belgische 
afnemer een hertenvleeskroket aan het ont-
wikkelen is. “Dit is maar een van onze pro-
ductontwikkelingsprojecten. Een ander pro-
ject is bijvoorbeeld een bitterbal met eend.” 
 
100% allergeenvrije charcuterie
Zaakvoerder Pascal De Puydt van Puydtjes 
Charcuterie verkoopt zijn biologische en 
100% allergeenvrije patés onder de merk-

naam Emile Jacques. “We gaan hier-
bij verder dan de Europese lijst van 
14 stoffen”, verwees De Puydt naar 
de Alba-lijst, die 37 stoffen onder-
scheidt.” De Europese lijst dekt meer 
dan 90% van de voedselallergieën af. 

Onder de merknaam Noglut verkoopt het 
bedrijf dezelfde producten die 100% aller- 
geenvrij is, maar niet biologisch. 

Sexy verpakking
“Voor de eerste keer kiezen we een sexy ver-
pakking”, zei Sophie Dobbels, zaakvoerder 
Dobbels Meat. Daarmee doelde ze op een 
nieuw product, een ovengebakken hamme-
tje. De ham is in folie verpakt en door een 

opening aan de voor- en achterkant ver-
sterkt de verpakking de ambachtelijke uit-
straling. Op de verpakking prijkt slim een 
recept van een tweesterrenchef. Opwar-
men van de portieverpakking kan 
gewoon in de microgolf. Recent investeer-
de Dobbels Meat in een nieuwe braadlijn 
voor de convenience markt. Dobbels 
levert aan Culinor, de huisleverancier van 
voorbereide maaltijden van Delhaize. 

Diepvries moelleux
Beldessert is het nieuwe assortiment  
diepvriesproducten van Galana. Sales- 
manager Luc De Waele merkte op dat het 
bedrijf hiervoor in een nieuwe diepvries-
lijn investeerde. Een aantrekkelijke waaier 
individueel verpakt diepvriesgebak moet 
de lekkerbek verleiden. Recent breidde het 
bedrijf het assortiment uit met chocolade 
moelleux en crumble fruittaartjes in diver-
se smaken. Beide worden in de microgolf 
of hete luchtoven opgewarmd, maar de 
fruittaartjes koud serveren kan ook. 

Cake in a Cup
Een nieuw productconcept van Aveve is 
het bakproduct Cake in a Cup. “Voor het 
bereiden volstaat het eenvoudig mengen 
van de inhoud van een zakje (70 gram) 
met water (150 milliliter) in een beker. 
Daarna gaat de beker 1 minuut op 800 
Watt in de microgolfoven”, legde salesma-
nager Philippe Vanbercie uit. Wanneer de 

‘ Franse retailers willen 
geen palmolie meer’
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QR-code op de verpakking wordt gescand 
met een tablet of smartphone ziet de 
gebruiker een YouTube-filmpje met de 
bereiding. Het product is te koop in de 
eigen Aveve-winkels. 

Palmolie in de ban 
Biscuiterie Seghers en Lilly Foods brengen 
palmolievrije cakeproducten onder de aan-
dacht. Zo heeft Biscuiterie Seghers voortaan 
ook mini-rolls met fruit en Lilly Foods 
frangipane zonder palmolie. Beide bedrij-
ven gebruiken hiervoor nu alternatieve vet-
ten die voor de juiste balans verzadigde en 
onverzadigde vetzuren zorgen, zodat de 
cakes de gewenste textuur krijgen. Sales- 
manager Marc Huybrechts van Biscuiterie 
Seghers en Yves Boone, verkoop- en marke-
tingdirecteur bij Lilly Foods, verklaarden 

dat de Franse retailers en de Franse consu-
menten geen palmolie meer willen. Er 
wordt zelfs 1% extra taks geheven. 
“De retailers zijn jammer genoeg blind voor 
de initiatieven van de Rondetafel voor 
Duurzame Palmolie (RSPO), die het 
gebruik van gecertificeerde duurzame  
palmolie bevordert”, stelde Boone duidelijk. 
RSPO is een stichting die belanghebbenden 
bij elkaar brengt uit de zeven sectoren van 
de palmoliesector: industrie, telers, verwer-
kers, producenten van consumentengoede-
ren, verkopers, banken en investeerders. 
Speciaal voor de Franse markt ontwikkelde 
Wouters dan weer recent een palmolievrije 
frituurolie, die onder de merknaam Fribel 
Pure wordt verkocht. “Als leverancier  
van oliën en vetten spelen we in op de  
ontwikkelingen in de verschillende  

markten waarop we actief zijn”, aldus zaak-
voerder Paul Lamuseau.

Verse kruiden in olie
Omdat verse kruiden ook in olierijke pro-
ducten worden gebruikt, lag het voor diep-
vriesfabrikant Herbafrost voor de hand om 
naast diepvrieskruiden ook verse kruiden 
in olie te gaan leveren aan voedingsbedrij-
ven. Suzy Aerts, verkoopmedewerkster, leg-
de uit dat de olie ook een conserverende 
werking heeft en bijvoorbeeld oxidatie 
voorkomt. Het bedrijf is gespecialiseerd  
in losrollende aromatische kruiden, die 
dankzij het IQF-procedé en de snelle  
verwerking na het oogsten hun kleur en 
aroma behouden. 

Vingerpoppetjes
Speciaal voor kinderen ontwikkelde Belfine 
vingerpoppetjes, gemonteerd op een ring. 
Kinderen kunnen er heerlijk van snoepen, 
wist accountmanager Arnaud Persoon te 
vertellen. Er zijn  drie grappige circusfiguur-
tjes: de leeuw Lionel, de clown Pipo en de 
aap Tito. Wanneer de poppetjes zijn opge-
geten, kunnen op de ring papierenpoppetjes 
worden geprikt. Op de website finger- 
puppets.be zijn de in te kleuren patronen 
alsook de circustent te downloaden.

• YVES DE GROOTE •

Fingerpuppets: wanneer de poppetjes op zijn, kunnen op de ring 

papieren poppetjes. 

Het oven

gebakken  

hammetje in luxe 

verpakking van 

Dobbels Meat.

Palmolie is 

in Frankrijk 

in de ban. 
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palmolievrij. 
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