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Ingrediënten

Voeding moet gemakkelijk te bereiden zijn, lekker smaken en – steeds vaker –

gezond zijn. Aan de voedingsmiddelenindustrie de taak om producten te leveren

met vervangers voor het ‘ongezonde’ suiker en vet. Tegelijk verrijken producen-

ten hun producten steeds vaker met vezels, vitaminen en mineralen. Een goede

communicatie met de consument over de gezondheidseffecten is daarbij essen-

tieel. Een aantal ingrediëntenleveranciers vertelt.

“Het naar beneden brengen van het sui-
kergehalte is tegenwoordig geen pro-
bleem. Suiker is bijvoorbeeld via vruch-
tenextracten toe te voegen. Daar zijn wij
sinds een jaar mee bezig”, vertelt Robert
Strik, directeur van Strik. “Suiker kun je
ook vervangen door een bulkzoetstof als
Isomalt. Daarmee worden de calorieën
gereduceerd, maar verandert de smaak
niet”, zegt Ronald Theeuwes, commer-
cieel manager bij Caldic Ingredients.
Lastiger wordt het om vet uit een product
te halen, een trend die volgens Frits Pan-
jer, directeur bij Contined, zo’n twee jaar
geleden sterk opkwam. “Vet geeft een
bepaald mondgevoel dat moeilijk na te
maken is. Wij vonden de oplossing in zui-
vere, plantaardige olie.”
Miranda van Dijk, technical sales
manager bij Tefco Food Ingredients vult
aan: “Vaak wordt bij slechte vetten
gedacht aan de verzadigde vetten die van
dierlijke vetten afkomstig zijn. Maar ook
plantaardige vetten bevatten de zoge-
naamde transvetzuren die kunnen ont-
staan bij het harden van oliën. Wij heb-
ben inmiddels een palmvetpoeder met
een verlaagd gehalte aan transvetzuren
in het pakket. Binnen deze range vallen
ook caramelblokjes, toffeestukjes en
croutons. In Scandinavië zijn ze op het
gebied van wettelijke bepalingen rond
transvetzuren een stuk vooruitstreven-
der. In Nederland zijn we nog niet zo ver,
maar omdat veel van onze klanten leve-
ren aan Scandinavië heeft het terugdrin-
gen van het transvetzuurgehalte voor ons
prioriteit.”

Low carb
“Vet uit chocola halen kan niet. Wel kun
je het een toegevoegde waarde geven

door een product dat weinig calorieën
bevat, crispies bijvoorbeeld, toe te voe-
gen. Ook fruitstukjes en mintblaadjes
geven het product een lekkere smaak en
– heel belangrijk – een natuurlijk, gezond
image”, aldus Strik.
Onder invloed van het Atkins-dieet is de
term ‘low carb’ gemeengoed geworden.
Wie dit dieet volgt mag wel vet eten,
maar koolhydraten zijn uit den boze.
Ingrediëntenleveranciers zijn daarom op
zoek naar alternatieven, zoals inuline.
“Dit is een onverteerbaar voedingsvezel
dat onder andere wordt toegepast in
Hero Fruit Ontbijt, Vitalinea-producten
en Slim Fast-repen”, aldus Sander van
Vugt, sales engineer Benelux bij Orafti.
Deze ingrediëntenleverancier commer-
cialiseert inuline ongeveer 15 jaar:
“Wetenschappelijk onderzoek wees uit
dat inuline onze darmflora verbetert,
onze spijsvertering bevordert en sommi-
ge soorten verhogen ook de calcium-
opname.”
Van Dijk: “Een andere positieve eigen-
schap, bijvoorbeeld van een vezel als
Fibregum, op basis van acaciagom, is de
lage glycemische index. Dit betekent dat
het een gunstig effect heeft op de bloed-
suikerspiegel. Daarnaast werken vezels in
de darm als een soort spons doordat ze
veel vocht opnemen. De opname van
koolhydraten wordt zo vertraagd en het
hongergevoel blijft langer weg, waardoor
mensen minder de behoefte hebben om
te gaan snaaien.”
“In India wordt in curries fenegriekzaad
verwerkt. Een langzaam verteerbaar
vezel, maar helaas met de eigenschap
dat je er, net als bij knoflook, van gaat
stinken. Daarom hebben wij de vezels uit
fenegriek op een speciale manier gecon-
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centreerd zodat die reukstoffen er niet
meer in voorkomen en het een geschikt
ingrediënt is voor low carb-producten”,
aldus Liesbeth Neven, product manager
bij Acatris Health. Een ander nieuw ingre-
diënt is citrusvezel. Deze textuurverbete-
raar is gemaakt van een bijproduct van
pectine. Panjer: “Citrusvezel heeft een
hoog waterbindend vermogen en een
vriendelijke declaratie: het is geen E-

nummer.”
Dat laatste is belangrijk want de consu-
ment verafschuwt E-nummers. Daar waar
mogelijk worden deze dan ook vervangen
door de naam van het ingrediënt. Dat
oogt natuurlijker. Ook synthetische
kleurstoffen worden steeds vaker vervan-
gen door natuurlijke: “Als het Voedings-
centrum aangeeft dat synthetische kleur-
stoffen ADHD kunnen veroorzaken, dan
willen ouders alternatieven. Wij zien op
dat moment meteen de vraag vanuit de
industrie toenemen. Dit geeft aan dat de
consument open staat voor informatie op
het gebied van gezonde voeding”, illus-
treert Van Dijk.
Neven voegt toe: “De consument zorgt er
voor dat hij goed geïnformeerd is, onder
andere omdat hij zijn gezondheid serieu-
zer neemt en omdat de wetenschap
steeds beter de gezondheidseffecten van
de verschillende plantenextracten weet te
communiceren.”

Gezonde uitstraling
Ook het toevoegen van vitaminen en
mineralen geeft een product een gezon-
de uitstraling. “Dat wordt al zo’n vijf tot
tien jaar gedaan, maar ik verwacht dat
het binnen nu en vijf jaar een vlucht zal
nemen”, aldus Theeuwes. Hij verklaart:
“Vitaminen en mineralen zijn voor het
eerst toegepast in supplementen en
sportvoeding. Deze producten worden
genuttigd door bewuste consumenten,
actieve sporters, die optimale prestaties
willen bereiken. Daarvoor verdiepen ze
zich in de verschillende producten.
Gelijktijdig informeren drogisterijketens
de consument via hun tijdschriften over
de positieve werking van bepaalde toe-
voegingen. Zo weet deze inmiddels dat
calcium goed is voor de botten. Commu-
nicatie over de gezonde eigenschappen
is bij de introductie van een nieuw pro-
duct daardoor niet meer nodig. Bij Caldic
Ingredients spelen we in op deze, nog
wel prille, ontwikkeling. Zo zijn we onder
meer bezig om via een sproeidroogpro-
ces vitaminen in aroma’s op te nemen.
Deze aroma’s kun je weer in een saus ver-
werken.”
Een ander product waaraan calcium, vita-

minen
en inuline zijn

toegevoegd, is
Fruittella Plus. Voor-

alsnog zijn deze snoep-
jes alleen in Italië verkrijg-

baar: “Dat land kent een cultuur waarbij
kinderen veel mogen en beloningen krij-
gen in de vorm van snoep. Een ideale
testmarkt dus”, concludeert Theeuwes.

Lupine
Ook soja is een gezond ingrediënt. “Maar
sinds de ophef rond ggo stelt de Europe-
se overheid zware eisen aan de traceer-
baarheid in de productieketen”, aldus
Neven. Van Dijk vult aan: “Producten die
non-ggo lecithine bevatten, worden op
deze manier vaak onbetaalbaar.”
Alternatieven voor sojaproducten zijn
onder meer gevonden in lupineproduc-
ten. Firma L.I. Frank levert deze sinds
1996, naast de bestaande non-ggo soja-
producten. Ze worden steeds meer toe-
gepast: “Het eerste jaar zetten we
700.000 kilogram af, inmiddels is dat
acht miljoen kilogram”, aldus sales
director Victor Miedendorp de Bie.
Lupinezaden bevatten weinig vet, maar
veel eiwit. “Lupinemeel kan daardoor bij-
voorbeeld eieren vervangen. Niet alleen
brengt dat minder risico op salmonella-
besmetting met zich mee, ook is het vijf
keer zo goedkoop. Bovendien kunnen de
planten op veel meer plekken in de
wereld worden verbouwd.”
“Momenteel onderzoeken wij of lupinen
als concentraat, deels ter vervanging van

ezels en vitaminen
Cranberries worden onder
meer toegepast in
maaltijdrepen.

De Lupinus Angusti-
folius-zaden worden
verwerkt tot lupine-
producten.
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dure caseïnaten, in de vleesindustrie toe-
pasbaar zijn. Bijvoorbeeld in paté’s en
luncheon meat-achtige producten.”

Zuivel voorop
“Als het om gezondheidstrends gaat, zijn
de Verenigde Staten trendsetter. Van alle
Amerikaanse trends waait tweederde
deel over naar het Verenigd Koninkrijk.
Daarvan nemen wij weer een derde deel
over”, aldus Van Dijk, “vaak zo’n drie tot
vier jaar nadat ze in de VS opkwamen.”
Daarbij loopt de zuivelindustrie voorop.
Vervangen en toevoegingen zijn vooral
populair in het toetjessegment. Daar-
naast zijn de ijsfabrikanten volgens Strik
bezig met een inhaalslag. Unilever heeft
bijvoorbeeld afgelopen voorjaar de Mag-
num Light geïntroduceerd. Daarin zit
33% minder vet, al bevat het nog steeds
heel veel calorieën.
Ook andere sectoren, waaronder de tra-
ditionele zoetwarenindustrie, houden
zich bezig met de gezondheidstrend. Zo
heeft dropfabrikant Katja de vetvrije
Kokindjes en wordt het eerder genoemde
Fruittella verrijkt met calcium en vitami-
nen.
De gezondheidstrend is ingezet in de
jaren zeventig. Deze periode kenmerkte
zich door de opkomst van reformwinkels.
Die speelden in op de behoefte van de
consument aan gezonde voeding. Een
decennium later waaide de term ‘light’
over uit de Verenigde Staten. Producen-
ten gingen dit label op hun producten
plakken om aan te geven dat hun pro-

duct 30% minder vet bevatte.
Theeuwes: “Alles werd light. Er waren
zelfs light kroketten. Op moment van
aankoop zat er wel minder vet in, maar
het gezondheidseffect ging weer verloren
tijdens het opwarmen in frituurvet.”
Volgens Theeuwes heeft light zijn langste
tijd gehad. Ook het huidige low carb zal
uiteindelijk weer verdwijnen: “Iedereen
pikt een graantje mee tot er weer wat
nieuws komt.”

Toegevoegde waarde
De vraag naar gezonde producten zal de
komende tijd blijven stijgen. Vooral
omdat mensen steeds zwaarder worden.
Daarbij zal de industrie, om zich te
onderscheiden, naar een (nieuwe) toege-
voegde waarde zoeken. “In de vorige
decennia was vooral ‘low’ in trek dus
werd gezocht naar suiker- en vetvervan-
gers. Tegenwoordig worden vooral ingre-
diënten met nutritionele voordelen die
wetenschappelijk bewezen zijn, gezocht
omdat ze gezondheidsclaims toelaten”,
zegt Van Vugt. Dit geldt bijvoorbeeld voor
inuline. “In Frankrijk mag aan supple-
menten die cranberries bevatten sinds
kort een gezondheidsclaim worden
gehangen. Bewezen is dat cranberries
een positief effect hebben op de urine-
wegen. In Nederland is deze claim overi-
gens nog niet toegestaan”, aldus Panjer.
“Wel is het dan belangrijk dat de indus-
trie de boodschap goed overbrengt en
dat de consument het gevoel krijgt dat
hij een gezond product in handen heeft”,
vult Theeuwes aan. Hij vervolgt: “Kijk
naar Optimel van Mona. Optimel bestaat

zo’n zeven, acht jaar. Via de verschillende
media is goed en lang gecommuniceerd
wat de effecten zijn op de gezondheid.
De consument accepteert dat en koopt
het omdat het hem een goed gezond-
heidsgevoel geeft. Dat het een ietwat
duurder product is, is dan niet de belang-
rijkste afweging.”

Doelgroepenmarketing
Een andere ontwikkeling is doelgroepge-
richte marketing. Theeuwes: “Nederland
vergrijst. Er komen steeds meer ouderen
die actief willen blijven en ook geld over
hebben voor gezonde voeding.” Ook the-
ma’s worden steeds belangrijker. “Wer-
den producten tot voor kort gepromoot
als goed voor het hele gezin, tegenwoor-
dig worden ze specifieker ingedeeld, bij-
voorbeeld onder de noemer ‘women’s
health of ‘men’s health’. De consument
wordt meer als een individu gezien”,
aldus Neven.
Speciaal voor kinderen heeft LU Prince
Start en Petit Déjeuner op de markt
gebracht. De koekjes zijn geschikt voor
het ontbijt en hebben een lage glycemi-
sche index. Ook is er sinds vorig jaar
brood van Blue Band. Dat is witbrood
waaraan vezels (inuline) zijn toegevoegd.
Van Vugt: “Hierdoor is het net zo gezond
als volkorenbrood. Maar het smaakt als
witbrood en daar houden kinderen van.”
Op hun beurt zijn de ouders blij dat ze
hun kind verwennen en het tegelijk een
gezond product voorzetten.”

Aan Fruittella Plus zijn calcium, vitaminen en
inuline toegevoegd.

De Endulge van Atkins Nutritionals is een low carb chocoladereep, waaraan extra eiwittten en
vitaminen zijn toegevoegd. De suiker is door de bulkzoetstof Isomalt vervangen. De reep is
vooralsnog alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar, maar wordt wel in Europa geïntrodu-
ceerd.
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Astrid Grootenhuis
A. Grootenhuis is freelance journalist.


