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Product & ontwikkeling

Food Ingredients Europe bruiste als 
altijd. Al geruime tijd voor opening 
van de beurs om 10.00 uur ’s morgens, 
dromden de bezoekers samen in het 
expositiecentrum Excel in Londen. Het 
was dit keer vooral een Europese aange-
legenheid. Weliswaar waren er paviljoens 
op de beursvloer uit landen als Mexico, 
de Verenigde Staten en Egypte, maar de 
bezoekers kwamen vooral uit Europa.
De focus van veel ingrediëntenleveran-
ciers ligt op het toevoegen van gezond-
heidsvoordelen aan – veelal reguliere 
– producten die daarmee al dan niet de 
status van functional food krijgen. Genie-
ten staat evenwel voorop. Het product 
mag dus niet minder lekker worden en 
zowel aan smaak als mondgevoel niets 
inleveren. Hoe dit te realiseren, is een 
ontwikkeltraject dat samen met de voe-
dingsmiddelenfabrikant ter hand wordt 
genomen.

Gezonde chocolade
Chocoladeproducent Barry Callebaut is 
bijzonder actief in het innovatietraject en 

weet met nieuwe concepten een ‘genot-
middel’ als chocolade een gezond imago 
te geven. Chocolade die minder suiker 
bevat of minder vet. Chocolade waaraan 
vezels zijn toegevoegd. En zelfs choco-
lade met probiotica. “Een chocolaatje in 
plaats van het dagelijkse Actimelletje”, 
verwoordt Ann Dhoedt van Barry Cal-
lebaut de impact van de nieuwe ontwik-
keling. 13,5 gram is voldoende voor de 
optimale dagelijkse dosis. Probiotica in 
chocolade zijn veel beter bestand tegen 
de passage van de maag dan probiotica 
op zuivelbasis, concludeert Barry Calle-
baut uit studies. De chocoladeproducent 
ontwikkelde een nieuwe productiewijze 
met een aangepast temperatuurregime 
om de geëncapsuleerde bacteriën te 
beschermen en een homogene verdeling 
in de chocolade te verkrijgen. Lal’food 
is de partner van Barry Callebaut in deze 
ontwikkeling. 

Innovatieve partners
Innovatief en een partner zijn, dat is 
ook de bedrijfsfilosofie van Beneo. Deze 

nieuwe groep voor functional foods werd 
bij opening van de Fi Europe gelanceerd 
en is een samenvoeging van de bedrijven 
Orafti (prebiotica), Palatinit (isomalt 
en Palatinose) en Remy (rijstderivaten). 
Beneo ondersteunt MKB-bedrijven die 
zelf de middelen niet hebben om functi-
onal foods te ontwikkelen en claims met 
wetenschappelijk onderzoek te onderbou-
wen. Ook hier is de uitdaging het bereiken 

Voeding en gezondheid combineren met een goede smaak en textuur. Deze taak zien de 

ingrediëntenhuizen anno 2007 voor zich weggelegd. Op de ingrediëntenvakbeurs Fi Europe 2007 

eind oktober in Londen, was te zien welke innovatieve ingrediënten er worden ontwikkeld om een 

gezonde versie van het reguliere voedingsmiddel te maken. De (grondstof )kosten worden scherp 

in de gaten gehouden en zo mogelijk teruggebracht.

Ingredientenvakbeurs Fi Europe 2007

Gezond genieten

Het was druk op de beursvloer van Food Ingredients Europe 
2007 in Londen. Er werden volop zaken gedaan. 
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Een verrijkte tomatensoep als resultante van 
samenwerking tussen Tate & Lyle en Lipid 
Nutrition, was in Londen te proeven.

Nutrinova bepaalde de optimale zoetstoffen-
combinatie voor aardbeienyoghurt. 
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De yoghurtcultures Yo-Flex van Chr. Hansen 
veranderen volle yoghurt in halfvolle yoghurt 
zonder verlies aan textuur. 

Foto: C
hr. H

ansen

Foto: Tate &
 Lyle



vmt | 30 november 2007 | nr 25 17

van een beter voedingsprofiel, zonder 
supplementen, om de gezondheidsbe-
wuste consument van dienst te zijn.

Vezelverrijking
Herformulering van producten zodat 
ze aanvullende nutriënten bevatten als 
vezels, eiwitten, vitamines en mineralen, 
maar even goed smaken als het reguliere 
product. Dat biedt Tate & Lyle voedings-
middelenfabrikanten onder de noemer 
Enrich service voor een variëteit aan 
zuivel- en bakkerijproducten en dranken. 
De focus ligt daarbij op drie gebieden: 
obesitas en gewichtmanagement, darm-
gezondheid en immuniteit en gezond-
heid van kinderen. Belangrijk ingrediënt 
in het nieuwe systeem is Promitor, een 
prebiotische oplosbaar maïsvezel zonder 
effect op smaak of textuur.
Vezelverrijking en tegelijkertijd voedings-
middelen de reologische eigenschappen 
en het mondgevoel van vet of suiker 
geven, is wat CNI claimt met Equacia. Dit 
ingrediënt is gebaseerd op acaciagom, 
een oplosbaar voedingsvezel met prebio-
tische eigenschappen, en de onoplosbare 
tarwevezel. De toepassingsmogelijkhe-

den zijn divers: bakkerijproducten, ijs, 
verwerkte vleesproducten, zoetwaren en 
sauzen. Het vezelproduct is eenvoudig 
oplosbaar in koud water, neutraal in 
geur, kleur en smaak en pH- en tempera-
tuurstabiel.

Samenwerking
Omdat een innovatief concept vaak de 
optelsom is van afzonderlijke compo-
nenten, zoekt Tate & Lyle de synergie via 
samenwerking met andere ingrediën-
tenleveranciers op specifieke terreinen. 
Zo maakte Tate & Lyle de samenwerking 
bekend met Lipid Nutrition. Deze oliën-
specialist voert producten als PinnoThin, 
een ingrediënt dat een hoog verzadings-
gevoel geeft en zo helpt minder te eten, 
Clarinol (geconjugeerd linolzuur) en 
Marinol (visoliën). Tate & Lyle gaat deze 
producten opnemen in het Enrich ingre-
diëntensysteem voor soepen, sauzen en 
dressings. Een verrijkte tomatensoep was 
in Londen te proeven. In de chocolade-
koekjes was lactium verwerkt, een bioac-
tieve peptide met anti-stress eigenschap-
pen van fabrikant Ingredia.
Ook het voor de Fi Europe Award geno-
mineerde Etenia van Avebe was de resul-
tante van samenwerking. Avebe combi-
neerde de kennis van aardappelzetmeel 
met de expertise van DSM op het gebied 
van enzymen en NIZO food research hielp 
een handje. Resultaat? Etenia dat zorgt 
voor romigheid in zuivelproducten en 
gebak en vet vervangt.

Optimalisatie met zoetstoffen
Als herformulering van bestaande pro-
ducten naar een gezonder voedingswaar-
deprofiel het uitgangspunt is, kan dat 
ook nog kosteneffectief zijn. Nutrinova 
claimt met de zoetstof Sunett (acesul-
faam) zoetheid gezonder te maken terwijl 
(gedeeltelijke) vervanging van suiker 
door zoetstoffen bespaart op grondstof-
kosten. Ook Tate & Lyle sprak over de 
‘sweetner optimization challenge’: beter 
voedingsprofiel, goede smaak en min-
der kosten. Bij deze fabrikant staat het 
gebruik van Splenda, de zoetstof sucra-
lose, voorop.
Voor elke voedingsmiddelenmatrix is 
het zoeken naar de optimale combinatie 
van zoetstoffen. Recent onderzoek van 
Nutrinova was gericht op aardbeienyog-
hurt. 50% acesulfaam en 50% sucralose 
benaderden in dit product de smaak van 
suiker het beste. Voor de zuivelfabrikant 
een interessante combinatie omdat het 
pasteurisatieproces hiervoor geen pro-

bleem is en ook de stabiliteit – in tegen-
stelling tot een mengsel van acesulfaam 
en aspartaam – niet wordt beïnvloed. Een 
kleine toevoeging van suiker verbetert de 
romigheid, het mondgevoel en de zoete 
nasmaak van de zoetstoffencombinatie.
Een andere invalshoek om kostenreduc-
tie te bereiken in het gefermenteerde zui-
velsegment, presenteerde Chr. Hansen 
met de introductie van Yo-Flex cultures. 
Doordat deze cultures de textuur tot 20% 
verbeteren, hoeven minder stabilisatoren 
en vaste melkbestanddelen te worden 
gebruikt. Yo-Flex cultures zijn ontwik-
keld voor vetreductie: zonder verlies van 
romigheid en smeuïgheid verandert volle 
yoghurt in halfvolle yoghurt.

Gezonder en goedkoper frituren
Voor minder kosten zorgt ook Dekafry. 
Dan gaat het om minder proceskosten. 
Toevoeging van Dekafry aan frituuroliën 
of -vetten bespaart 30% op het verbruik. 
Doordat er minder polymerisatiereacties 
optreden, worden er minder polaire 
componenten gevormd en kan de fri-
tuurolie langer worden gebruikt. Niet 

Vakbeurs

De gezondheidsbewuste consument die wil 
genieten van het leven was het vertrekpunt 
voor veel innovaties van ingrediëntenfabri-
kanten.

Dekafry vermindert de vorming van polaire compo-
nenten in frituuroliën, waardoor de olie langer is te 
gebruiken, en geeft gezonde oliën de karakteristieken 
van gehydrogeneerde frituurvetten. De grafiek geeft de 
resultaten na 16 uur frituren bij 180°C.

Gehalten aan acrylamide in gefrituurde aardappelpro-
ducten met en zonder Puracal Act.
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minder belangrijk is echter dat Dekafry 
oliën als zonnebloemolie, raapzaadolie 
en palmolie de oxidatiestabiliteit, hit-
testabiliteit en algemene prestaties geeft 
van gehydrogeneerde frituurvetten, aldus 
fabrikant Jan Dekker Internationaal. 
Het gebakken product neemt bij afkoe-
len 2-6% minder vet op via migratie. 
Gezondheidsvoordelen dus, die worden 
vergroot doordat bij temperaturen onder 
170°C kan worden gefrituurd. Dan wordt 
er minder acrylamide gevormd. Dekafry 

bestaat uit een mengsel van stabilisato-
ren, antioxidanten, antipolymerisatie-
middelen en organische zuren.

Minder acrylamide
Tot 70% minder acrylamide in produc-
ten als frites, chips of snacks is ook het 
effect van de proceshulpstof Puracal 
Act, ontwikkeld door Purac. Puracal is 
bestemd voor de snackindustrie, licht 
market manager Food general Lisette 
Nanning toe, terwijl een enzymproduct 
voor acrylamidereductie op basis van 
asparginases vooral bestemd is voor bak-
kerijproducten. Puracal Act is een poeder 
dat calciumlactaat en calciumchloride 
bevat. De werking berust op een vermin-
derde beschikbaarheid van vrij aspargine 
doordat calcium zich hieraan bindt. 
Bovendien kan het product bij lagere 
temperaturen worden gefrituurd.
Puracal kan bij geëxtrudeerde snacks 
eenvoudig aan het deeg worden toege-
voegd. Bij producten als chips en frites is 
een extra processtap nodig om de calci-
umzouten gemengd met water over het 
product te versproeien. 

Minder transvetzuren en minder vet
Een kosteneffectieve oplossing die 
eveneens inspeelt op de wensen van de 
gezondheidsbewuste consument is het 
coatingvet Couva 850 NH van Loders 
Croklaan. Couva is een transvetzuurvrij 
alternatief voor gehydrogeneerde coa-
tingvetten die transvetzuren bevatten en 
wordt toegepast in chocoladecoatings 
voor zoetwaren en bakkerijproducten. 
Dow Wolff Cellulosics biedt een oplos-
sing voor de transvetzurenproblematiek 
bij vleesproducten met een emulsietech-
nologie waarmee ook het vetgehalte is te 
reduceren. Het gaat om een mengsel van 

Methocell gommen en oliën als canola- 
en olijfolie dat in hamburgers, worstjes 
en knakworsten de gedeeltelijk gehydro-
geneerde oliën die een hoog transvet-
zuurgehalte hebben, moeten vervangen. 
Dow Wolff heeft op dit terrein en op het 
gebied van coatings de samenwerking 
met Brenntag uitgebreid van Nederland 
maar geheel Europa.
Om het vetgehalte in bakkerijproducten 
als cake, biscuit en luxe broodsoorten 
terug te brengen, introduceerde Cargill 
TexDesign. Dit vetvervangingsysteem is 
gebaseerd op koolhydraten en kan als 
droge mix of crème margarine of olie 
in de receptuur vervangen. Vetreductie 
tot 25% in cake, 20% in biscuits en 50% 
in luxe broodsoorten is volgens Cargill 
mogelijk. Smaak en structuur blijven 
behouden. Voor cake wordt zelfs een 
zachtere kruimstructuur en langere 
houdbaarheidstermijn geclaimd.

Informatie
www.barry-callebaut.com
www.beneo-group.com
www.tateandlyle.com
www.dsmnutritionalproducts.com
www.cniworld.com
www.nutrinova.com
www.chr-hansen.com
www.purac.com
www.croklaan.com
www.dowwolffcellulosics.com
www.brenntag.com
www.cargilltexturizing.com
www.jandekker.com
www.Ocean-nutrition.com en www.meg-3.com
www.cognis.com
www.neptunebiotech.com

Carina Grijspaardt-Vink

Omega-3-vetzuren voor de verrijking van voedingsmidde-
len was een item op Fi Europe. De verwachting is dat deze 
vetzuren meer en meer aan reguliere producten worden 
toegevoegd nu de consument bekend raakt met het belang 
ervan voor de gezondheid van hart en hersenen. Benadrukt 
werd dat niet alle omega 3 gelijk is als het om gezondheidsef-
fecten gaat. Zo bevat omega 3 afkomstig van algen alleen 
DHA en gaat het bij plantaardige bronnen vaak uitsluitend 
om ALA dat het lichaam maar heel beperkt kan omzetten in 
EPA of DHA. Vis lijkt de beste bron. De hindernis van de ‘vis-
sige’ smaak, is genomen. Ocean Nutrition gebruikt daarvoor 
de ‘Powder-loc’-technologie, met ‘dubbele bescherming’. Niet 
alleen zijn de visoliedruppeltjes van 4 µm geëncapsuleerd, 
maar ook nog een cluster van deze bolletjes tot een deeltjes-
grootte van 60 µm. Meg-3, zoals het ingrediënt heet, is een 
wit poeder dat de smaak, geur of textuur van het voedings-
middel waaraan het wordt toegevoegd niet beïnvloedt.
Dat geldt ook voor Omevital Gold, ontwikkeld voor zuivelpro-

ducten en andere op vetten 
gebaseerde applicaties. Fabri-
kant Cognis spreekt van een 
‘eerste klas sensorisch profiel 
en excellente stabiliteit’. 
Fabrikant Neptune maakt 
voor zijn omega-3-product 
gebruik van een bijzondere 
bron: Antarctic Krill (Euphau-
sia superba). Het gaat om 
zoöplankton, het begin van 
de voedselketen, uit de wate-
ren rond de Zuidpool. Via 
het gepatenteerde koude-
extractieproces worden uit 
het plankton de waardevolle 
stoffen gewonnen. Het product OPA³ is een combinatie van 
omega 3, omega 9, fosfolipiden en antioxidanten.

Breed aanbod omega-3-vetzuren

De smaak van omega-3-vet-
zuren is neutraal. De gezond-
heidsvoordelen van visoliën 
worden wel aan het  
product toegevoegd. 
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Ingrediëntenleveranciers toonden hun aan-
dacht voor duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Loders Croklaan 
verwerkt uitsluitend duurzame palmolie. 
Barry Callebaut (zie foto) heeft het proces 
van cacaoboon tot chocolade in eigen beheer 
en toont zich maatschappelijk betrokken in 
de herkomstlanden van de cacao. 


