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Ocean Spray ITG komt met het nieuwe gezoete, gedroogde cran-

berryproduct SDC dat 50% minder suiker en twee keer zo veel

vezels bevat als de oorspronkelijke SDC. Het is daarmee een ingre-

diënt voor het ontwikkelen van dieetvoeding en light-producten.

De nieuwe light-SDC-cranberry bevat
geen kunstmatige zoetstoffen. Het cran-
berryproduct is een combinatie van com-
plexe koolhydraten die voor de gewenste
zoetheid en glycemische respons zorgen
terwijl het product 50% minder suiker
bevat en twee keer zo veel vezels dan het
reguliere. De proceseigenschappen en
het uiterlijk van de nieuwe SDC zijn on-
veranderd. Het cranberryproduct heeft
een goede procestolerantie en -stabi-
liteit: vorm en kleur blijven tijdens het
bewerkingsproces behouden. De ge-
droogde cranberry’s zijn geschikt voor
uiteenlopende toepassingen, vooral bak-
waren, granen, sauzen voor salades en
vruchten- en notenmengsels.

Verrijken met fruit
Ocean Spray ITG verwacht veel van dit
nieuwe ingrediënt omdat het aansluit bij
de wereldwijde trend naar gezond eten
en de preventie tegen overgewicht. “Voe-

dingsmiddelenproducenten kunnen hier-
mee producten met fruit verijken met
slechts een geringe verhoging van het
suikergehalte”, aldus Arun Hiranandani,
senior manager World Wide Marketing
bij Ocean Spray ITG.

Cranberrypuree
Ocean Spray ITG levert een uitgebreid
assortiment fruitingrediënten, waaronder
gezoete, gedroogde cranberry’s, BerryFu-
sions, cranberrypoeders, bevroren cran-
berry’s en cranberryconcentraat. 
Populair in Europa was in het afgelopen
jaar cranberrypuree. De verkoop van dit
product verdubbelde. De sterke omzet-
stijging komt grotendeels voor rekening
van de snel groeiende populariteit van
smoothies. In smoothies is de cranberry-
puree een veel toegepast ingrediënt, van-
wege de gezondheidsvoordelen, de fris-
zure smaak en de helderrode kleur van
de cranberry. Daarnaast wordt cranberry-

puree toegepast in producten als sauzen,
yoghurt, zuiveldesserts en taartvullin-
gen/toplagen. Ocean Spray werkt aan het
vergroten van de productiecapaciteit om
aan de groeiende vraag naar puree te vol-
doen.
Deze ontwikkeling sluit aan bij verschui-
ving die optreedt in de toepassing van de
cranberry. Waren het aanvankelijk vooral
dranken en mineraalwater, meer en meer
wordt de rode bes verwerkt in zuivel- en
graanproducten, bak- en zoetwaren en
snacks.

Literatuur
Informatie, ook over de gepubliceerde onderzoe-
ken naar de gezondheidseffecten: Contined BV,
Bennekom, 0318-413041, www.oceanspray.com
en www.oceansprayitg.com.

Product en ontwikkeling

Kristen Girard
K.Girard, Ocean Spray Ingredient Technology Group.

Foto’s O
cean Spray

Aan de Noord-Amerikaanse cranberry Vaccinium macrocar-
pon (VM), de enige toegestane cranberrysoort, worden
meerdere gezondheidsvoordelen toegeschreven. Deze rode
bes is rijk aan vezels, vitamine C en antioxidanten. Sinds
1984 wordt vooral onderzoek gedaan naar de gezondheidbe-
vorderende effecten van cranberrysap op de urinewegen.
Cranberry’s bevatten proanthocyanidinen die effectief zijn
tegen bepaalde E. coli-bacteriën, waardoor deze zich niet
meer aan de wand van de urinewegen kunnen hechten en het
lichaam verlaten zonder schade aan te richten en een infectie
te veroorzaken. 
Onderzoek uitgevoerd aan de universiteit van Tel Aviv wijst
er op dat de bacteriële anti-adhesie-eigenschappen wellicht
ook in de mondholte werken. Het onderzoeksteam ontdekte
dat bepaalde bestanddelen in de cranberry een remmend
effect hebben op het aan elkaar plakken van bacteriesoorten
en op de productie van tandplak. Cranberrybestanddelen

zouden daarmee een rol
kunnen spelen in mondver-
zorgende producten als
tandpasta, tandpoeder,
kauwgom, tandfloss en
mondwater.
Ook de resultaten van een
voorlopig onderzoek waar-
in cranberryextract en
menselijke maagslijmcel-
len werden gebruikt, lijken
er op te wijzen dat het
adhesie-effect van de cran-
berry de hechting van de bacterie H. pylori aan de maagwand
en het ontstaan van maagzweren als gevolg daarvan tegen-
gaat. Lopend, nader onderzoek moet de gezondheidbevorde-
rende effecten van de cranberry op de darmen bevestigen.

Gezondheidseffecten

Aan de cranberry wordt het anti-
adhesiemechanisme toege-
schreven, een eigenschap die
het goed functioneren van de
urinewegen bevordert.

Cranberry sluit aan 
bij gezondheidstrend

In smoothies is
cranberrypuree een
veel toegepast
ingrediënt.
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De light-cranberry bevat 50% minder
suiker en twee keer zo veel vezels


