
Gezondheidsbevorderende
ingrediënten met directe toe-
passing in voedingsmidde-

len en dranken lijken meer en meer
het domein van HIE (Health Ingre-
dients Europe) en Vitafoods te wor-
den. Zo kwam het dat er op deze
Expo slechts weinig noviteiten te zien
waren op het gebied van gezond-

heidsbevorderende ingrediënten. Dit
nam niet weg dat de expertise van
standhouders over het algemeen
groot was. Geïnteresseerde beursbe-
zoekers kwamen wel degelijk aan
hun trekken. Ook vond in twee aan
de beursvloer grenzende zaaltjes een
gevarieerd seminaarprogramma
plaats, dat ‘voor elck wat wils’ bood.

Vetoplosbaar ascorbinezuur
Vorig jaar berichtte VMT (nummer

14/15) al over de uitvinding van Aqua-
nova German Solubilisate Technolo-
gy die betrekking heeft op de zoge-
naamde micellisering en solubilise-
ring (wateroplosbaar maken) van ver-
scheidene lipofile (vetoplosbare)
ingrediënten. Het principe berust op
de vorming van zogenaamde kunst-
matige productmicellen. 

Het omgekeerde proces heeft nu
plaatsgevonden. Aquanova heeft een
vetoplosbare vorm van ascorbinezuur
(ascorbinezuursolubilisaat) ontwik-

keld. Deze stof is biologisch en che-
misch identiek aan gewoon ascorbi-
nezuur. De kleurloze stof kan als
antioxidant in vetachtige en/of wate-
rige eindproducten homogeen wor-
den ingepast, zonder dat verdere ver-
werkingsstappen nodig zijn. Toepas-
singen zijn denkbaar in bijvoorbeeld
oliën, vetten en cosmetica als

antioxidant. Of in margarines als
vitaminetoevoeging, in combinatie
met een mengsel van tocoferolen. 

Aquanova heeft het antioxidative
potentiaal van het ascorbinezuurso-
lubilisaat vergeleken met ascorbyl-
palmitaat door middel van de zoge-
naamde Rancomat-test en de metho-
de ter bepaling van het peroxidege-
tal. Het peroxidegehalte van zonne-
bloemolie met ascorbinezuursolubi-
lisaat bleek lager dan het peroxidege-
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halte met ascorbylpalmitaat (figuur
1). 

Aloë vera
Tot voor kort werd Aloë vera (Aloe
barbadensis Miller) vrijwel uitslui-
tend uitwendig toegepast: als huid-
crème, ter genezing van wondjes en
ontstekingen, ter bestrijding van ver-
brandingsverschijnselen door UVB-
stralen van de zon, als middel tegen
veroudering van de huid (‘anti-
aging’), maar vooral als inbrenger

van vocht in de huid. Tegenwoordig
wordt Aloë vera steeds meer toege-
past als ingrediënt in voedingsmid-
delen en dranken. Aan Aloë vera wor-
den de volgende eigenschappen toe-
geschreven: 
1. Verlichting/vermindering van spijs-
verteringsproblemen; 
2. Vermindering van pijn aan
gewrichten en spieren in samenhang
met het voorkomen van artritis;
3. Verwijdering uit het lichaam van
schadelijke stoffen, zoals carcinoge-
nen, door activering van het
lichaamseigen antioxidant systeem;
4. Verlaging van het cholesterolge-
halte.

Door inwendige inname van Aloë
vera zou in het bijzonder het ont-
staan van oxidatieve stress worden
tegengegaan, wat remmend werkt op
het verouderingsproces. Aloë vera is
vooral geschikt voor opname in func-
tionele dranken. Voorbeelden hiervan
zijn zogenaamde schoonheidsdran-
ken in Japan en Amerika (zie kader).

Berkensap
Het Finse bedrijf Oy Aurinkolehto
Ltd. heeft een proces ontwikkeld om
berkensap te produceren. Berkensap
is de vloeistof die in het voorjaar
gedurende een periode van drie tot
vijf weken door de stam van de berk
van de wortels naar de bladeren
stroomt (figuur 2). Dit sap is bijzon-
der rijk aan mineralen en sporenele-
menten, evenals aan glucose en fruc-
tose. Aurinkolehto tapt dit sap uit de
berkenbomen af door middel van een
gaatje dat in de boom is geboord. Het
bedrijf bottelt het sap, zonder het
eerst te pasteuriseren, met behulp
van zijn automatische afvullijn. Ber-
kensap is een helder, vrijwel kleur-
loos sap met een frisse smaak en
subtiel houtachtig aroma, dat meest-
al puur wordt gedronken. ■

De hernieuwde kennismaking met Natural Products

Expo Europe, die op 4 en 5 juni in Amsterdam werd

gehouden, was enigszins verrassend. De

beursoppervlakte was beduidend kleiner dan in

voorgaande jaren. Niet de gezondheidsbevorderende

ingrediënten, maar voedingssupplementen stonden op

deze Expo centraal.

Gerard Post*
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Het voedingssupplement centraal

INGREDIËNTEN

Het peroxidegehalte in zonnebloemolie (volgens DAB) was bepaald na langdurige aanraking met

ascorbylpalmitaat en vergeleken met vetoplosbaar ascorbinezuursolubilisaat van Aquanova. Het peroxidegehalte

van zonnebloemolie met ascorbinezuursolubilisaat bleek lager dan het peroxidegehalte met ascorbylpalmitaat.
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