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Govanil vanilla-aroma van Solvay bekroond met ICIS-prijs voor beste productinnovatie 

Brussel, 21 oktober 2013 --- Solvay maakt bekend dat zijn divisie Aroma Performance bekroond is met de 
ICIS*-prijs voor beste productinnovatie van 2013 voor het Govanil™-aroma. Dankzij deze revolutionaire, intense 
en lang proefbare vanillesmaak is minder vet en suiker nodig in banket-, brood- en chocoladeproducten.  

Onder de naam Govanil™ heeft Solvay Aroma Performance een nieuwe generatie vanillesmaken ontwikkeld 
die tenminste 20% intenser zijn dan gemiddelde vanille-aroma’s. Govanil™ zorgt ervoor dat er minder vet en 
suiker nodig zijn bij de bereiding van voedingsproducten, terwijl de smaak gegarandeerd wordt. Dit levert 
belangrijke kostenbesparingen op voor industriële producenten en gezondere producten voor de 
eindconsument. 

“Mijn team en ik zijn vereerd met deze mooie prijs die de kroon is op 6 jaar lang diepgaand onderzoek op een 
gebied dat sterk in ontwikkeling is: authentieke smaakbeleving en gezonde voeding”, aldus Matthieu Helft, 
Hoofd Onderzoek en Innovatie bij Solvay Aroma Performance. “Vanille is één van de meest gewilde en geliefde 
smaken ter wereld dankzij de unieke smaakeigenschappen en zijn vermogen om het beste in andere smaken 
naar voren te halen. Het Govanil™-gamma is een kwalitatieve sprong voorwaards en zet een nieuwe standaard 
voor vanillesmaken.” 

Govanil™ is een wereldwijd gepatenteerde innovatie die ontwikkeld is op basis van de expertise van Solvay op 
het gebied van chemische en procestechnologie (in het bijzonder een nieuwe CRF™-technologie), 
voedseltoepassingen (met nieuwe geavanceerde functionele formules) en marketing in de groeiende markt voor 
smaakingrediënten. Govanil™ is het resultaat van een 6-jarig onderzoeks- en innovatieprogramma in het 
Vanil’Expert Center van Solvay, waar 15 onderzoekers werkzaam zijn met verschillende achtergronden, zoals 
voedingsmiddelentechnologen die klanten uit de voedingsindustrie helpen bij de ontwikkeling van hun nieuwe 
formules. 

Solvay Aroma Performance, dat al sinds 1884 vanille-aroma’s ontwerpt, was het eerste bedrijf dat de 
vanillemolecule synthetiseerde en op industriële schaal produceerde. Solvay is de enige producent die de hele 
productieketen beheerst in elk van de twee productiecentra in Saint-Fons (Frankrijk) en Baton Rouge 
(Verenigde Staten) en binnenkort ook in China. 

 
*ICIS is een toonaangevende wereldwijde leverancier van nieuws en informatie voor de chemische en de energiesector. 

 

The Aroma Performance global business unit includes Solvay Group’s diphenol and fluorinated intermediates 
operations, comprising three main product segments: flavors and fragrances for the food and perfumery markets (with 
its flagship vanillin and ethyl-vanillin product line sold under the Rhovanil® and Rhodiarome® brand names); 
intermediates for the crop protection, pharmaceutical and electronics markets; and finally, inhibitors solutions used for 
by-products of the petrochemical industry. 

 
De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer 
verantwoorde en waarde-scheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op 
innovatie en operationele uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn 
omzet in activiteiten waar het tot de wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 
werknemers in 55 landen en haalde een netto-omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat 
genoteerd op NYSE EURONEXT in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBT.BR). 
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