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Food Tech Brainport, een in Nederland gevestigde stichting, en The FoodBowl, onderdeel
van het New Zealand Food Innovation Network, hebben een samenwerkingsovereenkomst
gesloten die hun organisaties zal ondersteunen bij het versnellen van de ontwikkeling van
nieuwe voedingsmiddelen en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen ten behoeve van
het MKB in de voedingsmiddelenindustrie teneinde hiermee industriële innovatie te
stimuleren.
Over Food Tech Brainport
Food Tech Brainport is een belangrijke cross-over
tussen de agrofoodsector, hightechsystemen en de
chemische sector. De organisatie biedt MKB
bedrijven unieke pilot- en demofaciliteiten voor
valorisatie van producten en processen.
Sinds de start in 2012 heeft Food Tech Brainport zich ontwikkeld tot een businessaccelerator waarmee bedrijven technische en technologische innovaties kunnen realiseren
en vertalen naar economische groei en export.
Food Tech Brainport wordt gedreven door ondernemers met een sterk geloof in innovatie,
samenwerking en versnelling en werkt in nauwe samenwerking met onderzoeks- en
onderwijsinstellingen.

Over The FoodBowl

De FoodBowl is een open toegankelijke , op
commerciële schaal opererende pilotfabriek die is
opgericht om de groei van Food & Beverage-bedrijven te ondersteunen en te
versnellen, door geavanceerde faciliteiten, verbindingen en expertise aan te
bieden. De FoodBowl is ontworpen als een faciliteit waar bedrijven commerciële
runs van nieuwe en innovatieve producten voor marktvalidatie kunnen produceren
en zo kunnen profiteren van zowel binnenlandse als exportmogelijkheden.

Ivo Ploegsma, manager en een van de initiatiefnemers van Food Tech Brainport:
"De voedingsmiddelenindustrie staat voor een aantal grote uitdagingen. De industrie moet de
groeiende wereldbevolking voorzien van veilig, gezond, smakelijk en betaalbaar voedsel dat
op een duurzame manier wordt geproduceerd. Dit vereist nieuwe ontsluitende technologieën.
Door de internationale netwerken van beide organisaties met elkaar te verbinden, zal deze
samenwerking met de FoodBowl ons helpen deze nieuwe technologieën sneller te
verkennen en ze sneller op de markt te brengen. De kennis en -ervaring van de FoodBowl
op het gebied van food processing is van grote waarde voor Food Tech Brainport. Vanuit
Food Tech Brainport kunnen we waarde toevoegen aan de FoodBowl op het gebied van
nieuwe bedrijfsmodellen en onze kennis delen van Europese trends en ontwikkelingen.Het is
tenslotte een wereldwijde taak die we moeten vervullen, internationale samenwerking is in dit
opzicht van groot belang. "

Alexandra Allan, chief executive officer van The FoodBowl:
"Voedsel staat centraal bij ons allemaal, en de voedingsindustrie moet voortdurend
innoveren om te voldoen aan de evoluerende wereldwijde voedselvoorkeuren. De FoodBowl
versnelt bedrijven om hun concepten om te zetten in voedsel- en drankproducten met een
toegevoegde waarde, gebruikmakend van onze technologieën en expertise. De
samenwerking met Food Tech Brainport zorgt ervoor dat The FoodBowl en onze partners
nauw verbonden blijven met de ontwikkelingen in Europa en biedt onze klanten de
mogelijkheid kennis van deze markt op te doen.
De connecties en informatie die we kunnen delen vanuit onze tegenovergestelde uiteinden
van de wereld zullen onze beide organisaties helpen om de innovatiemogelijkheden in
voedsel en drank te bevorderen. "

