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Product & ontwikkeling

Het congres stond vooral in het teken van 
wat wel en wat niet mag. Geert de Rooij, 
manager levensmiddelenwetgeving en 
voedselveiligheid bij de FNLI, maakte de 
wet inzichtelijk aan de hand van spreken-
de voorbeelden. Zoals hij ook al aangaf in 
het artikel ‘Natuurlijk rukt op’ (VMT 26, 
2007), is er wat betreft natuurlijke ingre-
diënten weinig wettelijk vastgelegd. Het 

belangrijkste is dat de consument niet 
misleid mag worden. Wat wel wettelijk 
vaststaat is dat alle ingrediënten in een 
levensmiddel op de verpakking met hun 
specifieke naam vermeld moeten wor-
den. Hij gaf het voorbeeld van paprika-
extract. Dat is kleurstof E160c. De Rooij: 
“Al noem je het ‘paprika-extract’, op de 
verpakking mag niet staan E-nummervrij, 
want dat is onjuist.” 

Geen chemie
“Een aroma mag ‘natuurlijk’ worden 
genoemd als het op een ‘huis-, tuin- en 
keukenmanier’ uit een natuurlijk pro-
duct wordt verkregen. Koken, persen, 
filtreren mag, maar chemische stoffen 
toevoegen mag niet.” De Rooij vertelt 
hoe streng de FSA in Engeland is ten 
aanzien van natuurlijke aroma’s. De 
Britse voedsel- en warenautoriteit heeft 
voor een achttal termen richtlijnen 
opgesteld (zie kader).
De Rooij’s advies aan bedrijven is: “Het 
is beter om te benadrukken welke goede 
ingrediënten het product bevat zoals 
groente en fruit en vitamine C, dan op 
te sommen wat er niet in zit. Die lijst 
kan oneindig lang zijn en brengt de 
consument in verwarring.” Uit de vele 
vragen van de aanwezigen bleek dat dit 
onderwerp leeft onder de voedingsmid-
delenbedrijven. Tijdens de lunch waren 
reacties te horen als: “Nu weet ik dat ik 
niet meer hoef te zoeken in de wetgeving 
naar iets wat er toch niet in staat.”

De E van Eng
Rutger Schilpzand, strategisch adviseur 
bij Schuttelaar & Partners, laat een 

overzicht zien van de standpunten van 
verschillende maatschappelijke groe-
peringen ten opzichte van E-nummers. 
Het grote publiek heeft weinig aandacht 
voor additieven, maar kent wel een 
onderstroom van argwaan tegenover 
deze stoffen. Uiteindelijk kiest de con-
sument in de supermarkt vaak voor de 

Onderzoekers van de Universiteit van Southampton constateerden 

een verband tussen zes kunstmatige kleurstoffen en verhoogde 

activiteit bij kinderen. Op het VMT-congres Natuurlijk! vertelde 

de Wageningse professor toxicologie Ivonne Rietjens, tevens 

lid van het EFSA-panel dat kleurstoffen evalueert, waarom deze 

kleurstoffen niet worden verboden in de EU.

Consument vraagt 
om natuurlijk

In de Southampton-studie testten de onderzoe-
kers twee mengsels van kleurstoffen plus ben-
zoaat op twee groepen kinderen (driejarigen en 
acht-/negenjarigen). De onderzoekers conclu-
deerden dat de kleurstofmengsels verhoogde 
activiteit bij de kinderen veroorzaakten. De 
twee mengsels bestonden uit:
– Mix A: Sunset Yellow, Carmoisine, Tartrazine, 

Ponceau 4R  en benzoaat
– Mix B: Sunset Yellow, Carmoisine, Quinoline 

Yellow, Allura Red en benzoaat

Ontoereikend
De EFSA vond het onderzoek niet toereikend, 
want:
– Kleurstofmengsels geven niet hetzelfde 

effect in de verschillende groepen. 
– De beoordeling door onderwijzers en ouders 

was niet consistent.
– Gedragspsychologen kunnen niet aange-

ven of een 10 tot 20% hogere score in de 
gedragsparameter een nadelig effect heeft 
op de kinderen. 

– Het is onbekend welke stof in het mengsel 
het gedragseffect veroorzaakte. 

– In beide mengsels zat ook natriumbenzoaat, 
een conserveringsmiddel. Dit kan ook het 
effect hebben veroorzaakt.

Southampton

– Fresh
– Original
– Natural
– Authentic
– Pure
– Home-made
– Traditional
– Farmhouse
 www.foodstandards.gov.uk

De FSA heeft guidelines  
opgesteld voor:
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Congres

Dionne Irving

bekende producten. De trend is wel dat consumenten minder 
kunstmatige kleurstoffen gebruiken maar meer zoetstoffen en 
smaakversterkers. In Europa zijn het vooral de NGO’s en Euro-
parlementariërs die de kunstmatige kleurstoffen uit voedings-
middelen willen hebben. In Amerika benadrukken de NGO’s 
en diverse websites vooral de risico’s van andere synthetische 
stoffen zoals de zoetstof aspartaam. Nederlandse wetenschap-
pers en overheden hebben over het algemeen vertrouwen in de 
regelgeving rond additieven. 

De kleurduivel
Dat de discussie over synthetische kleur- en smaakstoffen niet 
nieuw is laat een slide van professor Rietjens zien: een artikel 
uit de Volkskrant van 2004, getiteld ‘De kleurduivel is terug’. In 
2007 publiceerde een onderzoeksgroep van de Universiteit van 
Southampton, Engeland, in de Lancet een artikel waarin gecon-
cludeerd werd dat twee mengsels van zes synthetische kleur-
stoffen aanwezig in snoep en benzoaat, verhoogde activiteit bij 
kinderen kunnen veroorzaken (zie kader). De FSA riep de Euro-
pese Commissie op om de zes kleurstoffen te verbieden. De 
EFSA concludeerde dat de resultaten uit de studie niet toerei-
kend zijn om de ADI (Acceptable Daily Intake) van de beruchte 
kleurstoffen te wijzigen. Rietjens: “De huidige stand van zaken 
is dat de stoffen niet van de markt hoeven, maar dat er mogelijk 
wel aanvullende labeling komt om aan te geven dat die betref-
fende stoffen mogelijk hyperactiviteit veroorzaken of een aller-
gische reactie kunnen oproepen. De stoffen staan ook al op het 
label vermeld omdat het E-nummers zijn.” Ondanks het advies 
van de EFSA liggen de kleurstoffen nog steeds onder vuur. “Dat 
is het verschil tussen risicobeoordeling en risicomanagement”, 
verklaart Rietjens. “Het zou ook kunnen dat bedrijven uit zich-
zelf de kleurstoffen zullen vermijden.”

Natuurlijke voordelen
De vraag naar natuurlijke kleur- en smaakstoffen legt sommi-
gen geen windeieren. Leverancier van natuurlijke kleurstoffen 
Chr. Hansen zag na publicatie van de Southamptonstudie een 
toename van klantenvragen om over te schakelen van kunstma-
tig op natuurlijk. Ook researchinstituten spelen in op de vraag 
naar natuurlijk. NIZO Food Research presenteerde mogelijkhe-

den om smaakafwijkingen 
te maskeren bij gebruik 
van andere ingrediënten. 
TNO ontwikkelt natuurlijke 
vetvervangers op basis 
van zetmeel. De dag werd 
afgesloten door Innocent, 
die vanaf nul startte met 
een fruitsapje zonder toe-
gevoegde kleur- en smaak-
stoffen en zonder con-
serveringsmiddelen. Dit 
betekent vooral koel bewa-
ren en enig kleurverschil 
na twee weken, maar dat 
blijkt geen belemmering te 
zijn voor succes, zo bleek 
uit de vlotte presentatie. 

Ingrediënten

Natuurlijke vleessmaken
Exter Aroma introduceert zes natuurlijke smaak-
stoffen waaronder kip, rund en algemene 
vleessmaak. Applicaties zijn soepen, sauzen, vlees, 
snacks en convenience.  
Bijna alle producten in deze natuurlijke serie zijn 
vrij van monosodiumglutamaat (MSG), E-num-
mers, allergenen, GMO’s en dierlijke producten. 
Bovendien claimt Exter dat het natriumgehalte 
van de meeste smaken 25% lager is dan vergelijk-
bare alternatieven. 
 www.exteraroma.com

Plantaardige topping 
DMV introduceert wereldwijd een plantaardige 
topping genaamd Aerion DP 90. Volgens DMV 
heeft de topping goede klopeigenschappen, een 
romige textuur en een goede smaak.  
De topping bevat geen gehydrogeneerde vet-
ten en heeft verschillende applicaties, zoals ijs en 
gebak. Het ingrediënt is ontwikkeld in het innova-
tiecentrum van het bedrijf te Wageningen.
 www.dmv-international.com

Citrusolie als antischimmel
Spaans onderzoek laat zien dat etherische oliën 
uit citrus als natuurlijk antischimmel in voedings-
middelen werkzaam zijn. Mandarijnen, citroenen, 
grapefruit en sinaasappels werkten allemaal 
tegen algemene schimmels in de voeding zoals 
Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium 
chrysogenum en Penicillium verrucosum. Volgens 
de onderzoekers werkt de olie uit sinaasappel 
het best tegen A. niger. De hoeveelheid schimmel 
nam af met 50%. Mandarijnolie toonde het beste 
effect bij A. flavus met een reductie van 65%.
 www.sciencedirect.com

Cholesterol verwijderen uit melk
Een natuurlijke olie via een gepatenteerd pro-
ces van roeren en mengen toevoegen aan melk. 
Alliance Enterprises verlaagt naar eigen zeggen 
via dit proces, Benelact, het cholesterolgehalte in 
magere melk met 90% en in volle melk met 35%. 
Tijdens het proces wordt olie toegevoegd aan de 
melk. Deze ‘vangt’ cholesterol en scheidt het van 
de melk. Het bedrijf verbetert de technologie nu 
om meer cholesterol uit romige zuivel te kunnen 
verwijderen.
 www.alliance-enterprises.com

Glazuur zonder allergenen
Glazuur van water, maïszetmeel en zout kan 
ei- of melkglazuur vervangen. Een clean label is 
hierdoor mogelijk voor bakkers. Ulrick & Short 
hebben samen met de faculteit Microbiologie van 
de Universiteit van Leeds een glazuur ontwikkeld 
dat geen chemische of kunstmatige componen-
ten bevat. Het glazuur, Eziglaze, is direct klaar 
voor gebruik, meldt de ingrediëntenleverancier. 
Bovendien bevat het geen conserveringsmiddel 
(kaliumsorbaat). 
 www.ulrickandshort.com

Meer ingrediënten: www.vmt.nl
Ivonne Rietjens: mogelijk aanvullende labeling 
over hyperactiviteit.
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