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Uitslag FIBA 2020 

 

Op basis van de rapporten en de presentaties is de jury tot het volgende oordeel gekomen. Vanaf pagina 

vier is een uitgebreide toelichting van de jury op de vier nominaties te lezen. 

 

 

Winnaar Food Innovation Bachelor’s Award 2020 

Uk & Puk – HAS Hogeschool – Anne-Jeth de Groot 

Uk & Puk is babyvoeding met een kleine hoeveelheid pinda of ei zodat dit op een veilige manier bij jonge 

kinderen geïntroduceerd kan worden. De babyvoeding is volledig Schijf van Vijf. De gezondheidswinst 

zit in de vroege introductie van allergenen om de kans op een voedselallergie te verkleinen. De jury was 

onder de indruk van het goed uitgewerkte concept en dit innovatieve product. Zij hopen dit product 

binnenkort in de schappen te mogen zien.  

 

2e Prijs 

Winky’s – HAS Hogeschool – Annick van de Laak  

Winky’s zijn kleine groentepannenkoekjes om kinderen tussen de 4-10 jaar meer groenten te laten eten.  

De jury is positief over dit product. Het zijn kleine ontbijtpannenkoekjes die voldoen 

aan de Schijf van Vijf. De pannenkoekjes bestaan voor bijna 60% uit groente en fruit. Het product is 

goed uitgewerkt en bevat een leuk educatief spel over  

groente (Winky's Weetjes): spel- en spaarkaarten met leuke weetjes over groente om kinderen een 

positievere associatie met groente te laten krijgen. 

 

3e Prijs 

Snackbar – Hanze Hogeschool Groningen - Judith Ringnalda, Emma Niemeijer, Janna Smit, Janneke 

Timmerije 

Snackbar is een hartige snack met pizzasmaak met als hoofdbestanddelen bruine bonen, havermout, 

groenten en kruiden. Met de ingrediënten is rekening gehouden om het zo Schijf van Vijf mogelijk te 

maken. Voor een hartige snack bevat de reep weinig zout en verzadigd vet. Het voldoet nu niet aan de 

criteria van een dagkeuze, maar dat zou het wel kunnen worden als de portiegrootte wordt aangepast. 

De jury ziet dit als een zeer kansrijk product om als dagkeuze aangeboden te worden in bijvoorbeeld een 

gezonde schoolkantine. De studenten weten hun product tijden de pitch goed te verkopen met een 

promotiefilmpje.  

 

Beste Etiket 

Uk & Puk – HAS Hogeschool – Anne-Jeth de Groot 

Van alle inzendingen bevatte alleen dit concept een volledig kloppend en compleet etiket. Aan alle 

aspecten is gedacht en het etiket was mooi uitgewerkt.  
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De Food Innovation Bachelor’s Award van het Voedingscentrum 

Toekomstige foodprofessionals zoals productontwikkelaars en marketeers kunnen met hun producten 

een bijdrage leveren aan een gezonder en duurzamer eetpatroon van consumenten. Het 

Voedingscentrum vindt het belangrijk om studenten hier bewust van te maken en organiseerde daarom 

dit jaar voor de 15e keer de Voedingscentrum Food Innovation Bachelor’s Award voor foodgerelateerde 

HBO- en WO-opleidingen.  

De opdracht voor deelname aan de Food Innovation Bachelor’s Award luidde als volgt: ontwikkel een 

nieuw product of concept, of pas een bestaand product zo aan dat het bijdraagt aan een gezonder en 

duurzamer eetpatroon van de consument. Om kans te maken op de Food Innovation Bachelor’s Award 

moeten inzendingen bijdragen aan één of meer voedingskundige verbeterpunten én aan één of meer 

duurzaamheid gerelateerde verbeterpunten.  

 

Voedingskundige verbeterpunten:  

- het verminderen van de inname van verzadigd vet en transvet  

- het verminderen van de inname van zout  

- het verhogen van de consumptie van groente en fruit  

- het verhogen van de inname van voedingsvezel  

- het verhogen van de consumptie van vis  

- het makkelijker maken voor consumenten om minder energie te consumeren, bijvoorbeeld door 

de energiedichtheid van producten te verlagen en/of de portiegrootte te verkleinen.  

 

Duurzaamheid gerelateerde verbeterpunten:  

- het verhogen van het gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen  

- voldoen aan de criteria van aan duurzaamheid gerelateerde keurmerken  

- het verminderen van voedselverspilling, zowel bij de consument als in het productieproces  

- het verlagen van de milieudruk van het product  

- het gebruik maken van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitbronnen  
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Jury en werkwijze 

De inzendingen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de 

levensmiddelenindustrie, de retail, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Consumentenbond en het Voedingscentrum:  

 

- Mw. Erika Smale, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

- Mw. Arielle de Jong, Adviseur Agro en Food ketens, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 

namens Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

- Mw. Christine Grit, Manager Voeding & Gezondheid, FNLI 

- Mw. Sanne Bogaarts, Manager CSR, Lidl 

- Mw. Rosa Rolvink, Redacteur-onderzoeker, Consumentenbond 

- Mw. Tessa van Elten, Expert Voeding en Gezondheid, Voedingscentrum 

- Mw. Marije Seves, Expert Gezonde en duurzame voeding, Voedingscentrum 

 

De inzendingen zijn beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria en de te verwachten gezondheidswinst 

en bijdrage aan verduurzaming van het productidee. De rapporten zijn in twee juryrondes beoordeeld. 

In een eerste jurybijeenkomst zijn potentiële kanshebbers geselecteerd en in een tweede 

jurybijeenkomst zijn hieruit de genomineerde inzendingen gekozen. De genomineerde inzendingen zijn 

door alle juryleden beoordeeld met een cijfer. Het gemiddelde cijfer van de inzending telt voor vier 

vijfde deel mee voor het eindcijfer. Tijdens het minisymposium van de Food Innovation Bachelor’s Award 

op 11 juni presenteerden de genomineerde studenten hun concept en het cijfer hiervoor telt voor een 

vijfde deel mee voor het eindcijfer. Het gemiddelde cijfer voor beide onderdelen bepaalt uiteindelijk wie 

de winnaar is van de Food Innovation Bachelor’s Award 2020. 

 

Inzendingen 

Ondank de omstandigheden aangaande de Corona crisis heeft de jury dit jaar 11 inzendingen 

ontvangen, afkomstig van vier opleidingen. In eerste instantie hadden 19 groepen zich aangemeld om 

deel te nemen aan de FIBA 2020, maar toen halverwege maart 2020 het Coronavirus oplaaide zorgde dit 

voor veel studenten voor een zeer lastige situatie. Om die reden hebben uiteindelijk 8 groepen zich 

terug getrokken uit de race. Wij zijn enorm trots  op alle studenten die het ondanks deze lastige situatie 

toch gelukt is om deel te nemen.  
 

De deelnemende concepten en opleidingen in 2020 waren:  

 

HAS Hogeschool met: 

- Uk & Puk 

- Winky’s 

- Algrain 
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Hanzehogeschool Groningen met: 

- SnEgg 

- Gruitjes 

- Snackbar 

- Havermell 

- Verspakket Wortel Kruidcake 

 

Hogeschool van Amsterdam met: 

- Beany 

 

Aeres University of Applied Sciences met: 

- Meat the Funghi 

- Up Top! 

 

De vier inzendingen die door de jury waren genomineerd voor de Food Innovation Bachelor’s Award 

2020: 

 

Product  : Uk & Puk 

Opleiding : HAS Hogeschool – Food Innovation 

Student : Anne-Jeth de Groot 

 

Omschrijving: Uk & Puk is babyvoeding met een kleine hoeveelheid pinda of ei zodat dit op een veilige 

manier bij jonge kinderen geïntroduceerd kan worden.  

Jury oordeel: De jury is enthousiast. Het is een origineel en goed uitgewerkt product. De babyvoeding is 

volledig Schijf van Vijf en ouders kunnen zo op een gemakkelijke manier pinda en ei introduceren. De 

gezondheidswinst zit in de vroege introductie van allergenen om de kans op een voedselallergie te 

verkleinen. Er zijn verschillende smaakvarianten voor baby’s van 4+ en 6+ maanden en de vormgeving is 

erg mooi. Het wordt wel een niche product gevonden. Vanuit duurzaamheidsperspectief is het slim om 

gebruik te maken van reststromen. Maar in combinatie met het gebruik van enkel biologische producten 

en de strenge wet- en regelgeving waar babyvoeding aan moet voldoen, zal wellicht nog goed naar de 

haalbaarheid moeten worden gekeken. Het etiket is volledig en foutloos. Het marketingplan is gedegen, 

er is goed over nagedacht. 

Het enige punt is de naam; Uk & Puk bestaat al. Hier zal wellicht een alternatief voor moeten worden 

gekozen. De jury hoopt dit product binnenkort in de schappen te mogen zien. 
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Product: Winky’s  

Opleiding:  HAS Hogeschool – Food Innovation 

Studenten:  Annick van de Laak 

 

Omschrijving: Kleine groentepannenkoekjes om jonge kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar meer 

groenten te laten eten.  

Jury oordeel: De jury is positief over dit product. Het zijn kleine ontbijtpannenkoekjes die voldoen 

aan de Schijf van Vijf. Ze zijn bedoeld om kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar meer groente (en fruit) te  

laten eten en bestaan voor 35% uit groente en 25% uit fruit. De pannenkoekjes zijn ontwikkeld in twee 

smaakvarianten, namelijk courgette-banaan en pompoen-appel-kaneel, die in een klein sensorisch panel  

van 13 kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud positief werden beoordeeld. Het product is goed uitgewerkt 

en bevat een leuk educatief spel over groente (Winky's Weetjes). Het zit in een mooie verpakking, maar 

er missen enkele componenten in de ingrediëntenlijst. De claim ‘0% toegevoegd suiker’ wordt door de 

jury niet zo handig gevonden, omdat er wel natuurlijke suikers in aanwezig zijn. Dit product zou 

gegeten moeten worden zonder zoet beleg zoals stroop en er worden tips gegeven voor gezonde 

belegopties. De jury vraagt zich wel af in hoeverre het product echt bijdraagt aan het verhogen van de 

groente en fruit consumptie, aangezien dit product waarschijnlijk eerder als uitzondering dan als vast 

onderdeel van het ontbijt aan kinderen zal worden gegeven. 

 

Product : Snackbar 

Opleiding : Hanze Hogeschool Groningen – Voeding en Diëtetiek en Chemie 

Student : Judith Ringnalda, Emma Niemeijer, Janna Smit, Janneke Timmerije 

 

Omschrijving: Een hartige biscuit met pizzasmaak gemaakt van bruine bonen, havermout, groenten en 

kruiden. 

Jury oordeel: Snackbar is een hartige snack met pizzasmaak met als hoofdbestanddelen bruine bonen 

met havermout, groenten en kruiden. Voor een hartige snack bevat de reep weinig zout en verzadigd 

vet. Aan de Schijf van Vijf criteria voldoet het product momenteel bijna. De gedroogde tomaat zorgt 

ervoor dat de snack buiten de Schijf valt (vanwege toegevoegd zout en suiker). Één reep is een 

dagkeuze, maar omdat er 3 repen in de verpakking zitten valt het nu onder een weekkeuze. De jury ziet 

wel mogelijkheden om de portie aan te passen (tot dagkeuze) of de gedroogde tomaat te vervangen, 

waardoor het zelfs een Schijf van Vijf product kan worden. Voor het marktonderzoek zijn veel enquêtes 

uitgezet; ruim 200 deelnemers. Het etiket is mooi vormgegeven, maar de slogan “healhy pleasure” zou 

moeten worden aangepast, omdat dit een gezondheidsclaim betreft. Snackbar is een originele naam 

voor een reep, maar de jury twijfelt of dit is wat mensen ervan verwachten. In aangepaste portie zou de 

reep naast focus op kiosken en het impulsaanbod in de supermarkt, mogelijk een plek kunnen krijgen in 

schoolkantines. De studenten weten hun product tijden de pitch goed te verkopen met een 

promotiefilmpje.  
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Product : Algrain 

Opleiding : HAS Hogeschool – Voedingsmiddelentechnologie 

Studenten : Manouk van den Hout, Martijn Boezer, Matthew Meeusen 

 

Omschrijving: Zoutloos meergranenbrood met algen. 

Jury oordeel: De interne jury is positief over dit product. Brood levert in een gemiddeld voedingspatroon 

een grote bijdrage aan de zoutinname. Door het zout in het brood te vervangen door algen (de 

zoutwateralg Chlorella Vulgaris) kan het zoutgehalte aanzienlijk naar beneden wat een positieve impact 

heeft op de gezondheid. Het brood mag daarom ook de claim “zoutloos” hebben. Er is veel aandacht 

besteed aan de product technische aspecten van het brood, welke ook zijn getest (zoals 

bereidingsproces, textuur en houdbaarheid). Aan de andere kant worden de duurzaamheidsaspecten en 

het marketingplan iets minder uitgebreid besproken.  

 

De jury heeft de voorkeur voor een brood van 100% volkorenmeel, zodat dan voedingsvezel dan niet 

apart toegevoegd hoeft te worden. En gezien brood naast o.a. vezels een belangrijke bijdrage levert aan 

de jodiuminname, wat normaal wordt toegevoegd in de vorm van gejodeerd bakkerszout, bekijken de 

studenten nog in hoeverre de alg zelf jodium opneemt en daarmee een bijdrage zou kunnen leveren aan 

de dagelijkse jodiuminname.  
 


