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Dankzij de uitgekiende selectie van  
grondstoffen en de non-stop optimalisatie  
van recepturen wil Ingrizo zijn klanten in  
de voedingssector een merkbare meerwaarde 
bieden. Duurzaamheid en gezondheid spelen 
daarbij een steeds grotere rol. 

De Vlaamse kmo Ingrizo, opgericht in  
2006, koopt in het buitenland kwalitatief 
hoogstaande voedingsingrediënten en 
-additieven aan, en vermarkt die in België 
en Nederland. Ingrizo richt zich op diverse 
voedingsapplicaties. Hierbij komen de vlees-, 
bakkerij- , zuivel-, dranken - , confiserie- en 
chocoladesector, kant-en-klare maaltijden, 
voedingssupplementen en gezondheidssector 
aan bod. Maar noem Ingrizo geen leverancier: 
er is immers het bijkomend technisch advies 
dat het verschil maakt. Managing director 
Geert Feys: “Om meerwaarde te realiseren  
in de recepturen van de klant richten wij  
ons op het bieden van extra knowhow –  
dat verklaart meteen ook de ‘intelligence’  
in onze baseline.”

Maar de term ‘intelligence’ slaat ook op  
de nood aan innovatie in het bedrijf: nieuwe 
grondstoffen vinden, verbeterde technieken  
ontwikkelen om ze in recepturen toe  
te passen, de juiste antwoorden vinden  
op wijzigende markttendensen, enzovoort.  
“We moeten onze klanten snel een antwoord 
kunnen geven, want zij worden bijna dagelijks 
geconfronteerd met gewijzigde verwachtingen 
en trends bij de consument”, verduidelijkt 
Geert Feys. “Mee zijn is heel belangrijk:  
wat leeft er in de markt? En vervolgens: hoe 
kunnen we met onze producten en diensten 
zo kort mogelijk op de bal spelen? België 
heeft een heel hoge standaard inzake voedsel-
kwaliteit. Alleen door te blijven innoveren 
en proactief te handelen kunnen we onze 
klanten optimaal bedienen. Voorbeelden van 
die nieuwe tendensen? De klant wil minder 
E-nummers op zijn verpakking, meer en meer 
palmolievrije producten, lagere suiker-, zout- 
en vetgehaltes, glutenvrije producten …”

Non-stop research & development is bijge-
volg broodnodig. Maar voor een kmo is  
het niet altijd evident de juiste subsidiekanalen 

te vinden om dat onderzoek te financieren.  
De hulp van het Innovatiecentrum was  
dan ook zeker welkom. “Toen wij steun  
wilden aanvragen bij het Instituut voor 
Wetenschap en Technologie (IWT), heeft  
het Innovatiecentrum ons geholpen bij  
het opmaken van het dossier en vervolgens 
bij het aantrekken van de juiste partners. 
Concreet werken we nu samen met  
de UGent, Hogeschool Gent, onze  
eigen applicatiekeuken en uiteraard  
het Innovatiecentrum zelf”, aldus Feys.

Of de managing director dat onderzoeks-
project, dat nu in de eindfase zit, ook even 
kan toelichten? “We werken concreet 
rond duurzame, natuurlijke conserverings-
middelen. Een tendens die ondermeer ook 
in de Verenigde Staten zeer actueel en hot 
is. De klant houdt niet meer van chemische 
conserveringsmiddelen, die te herkennen 
zijn aan het E-nummer op de verpakkingen. 
Wij proberen die daarom te vervangen door 
natuurlijke alternatieven, gekoppeld aan 
geoptimaliseerde recepturen. Een heuse 
uitdaging, want we moeten onderzoeken  
of die duurzame conserveringsmiddelen wel 
veilig genoeg zijn, en schimmels, gisten en 

bacteriën effectief tegengaan. Ze mogen  
ook geen smaakafwijkingen veroorzaken.  
We moeten er ons van bewust zijn dat  
de consument steeds kritischer en bewuster 
wordt wat zijn voeding betreft. Voortdurend 
scherp blijven is in onze sector de enige  
juiste ingesteldheid.”
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“Altijd scherp blijven is de enige juiste ingesteldheid”

Ingrizo investeert in duurzame, natuurlijke 
conserveringsmiddelen

 De klant wil minder 
E-nummers, maar 
evenveel veiligheid en 
smaak 

Geert Feys
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