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Thédor van der Vleuten, Dutch Spices: transparantie alsmaar belangrijker

GEZONDHEID EN GENIETEN
GAAN HAND IN HAND
Allergeenvrij produceren zonder concessies te doen aan de smaak, daarnaar streeft Dutch Spices. En met weer een
gloednieuwe fabriek wordt de allergeenvrije productrange verder uitgebreid. Transparantie en het combineren van
gezondheid en genieten, ziet commercieel manager Thédor van der Vleuten als de belangrijkste trends.

Een product dat vrij is van 24 allergenen
maar dezelfde organoleptische eigenschappen heeft als het vergelijkbare stan-

‘Allergeenvrij produceren met
behoud van organoleptische
eigenschappen is topsport’

daardproduct? Dat kan, maar het is wel topsport, stelt Thédor van der Vleuten van Dutch
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Ook voor nieuwe ‘droge’ producten draait de
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ontwikkelafdeling op volle toeren. “We heb-

sing.”

ben twee jaar gewerkt aan een range paneer-
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een fantastische bite.”
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staan. De afgelopen jaren is de prijs leidend
geweest, plus het reduceren van een aantal

Dutch Spices hecht grote waarde aan het

Van der Vleuten. “Dutch Spices werkt vol-

componenten als zout, suiker, transvetten en

VITAL-systeem van drempelwaardes voor

gens het VITAL 2.0 systeem en dat geeft

E-nummers. Daardoor kwam het genieten

allergenen, zodat duidelijk is wat allergeenvrij

klanten veel vertrouwen.”

vaak op de tweede plaats. Komend jaar zul-

Vanaf 2014 kunnen bedrijven in de voedings-

len gezondheid en genieten ineenschuiven.”
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Als het aan Dutch Spices ligt, valt er voor
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2.0. Het certificatieschema hiervoor heet

consumenten met voedselallergie en -into-

van 24 allergenen volgens VITAL 2.0, een

Simply OK (zie ook VMT 26, 2013, pag. 28 ).
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Goed allergenenmanagement en certificering

een uitbreiding van het productenpakket.

Deze allergenen zijn: glutenbevattende
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“We zullen in het eerste kwartaal van 2014
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marinades, dressings en viskeuze pasta’s
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den gemaakt die we verder specificeren naar

komen grondstoffen vandaan, enzovoorts.”
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