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Technologie

Met een sensorisch profiel 

dat erg op dat van suiker lijkt 

en goede verpakkings- en 

opslageigenschappen wordt 

de suikervervanger isomalt 

wereldwijd het vaakst gebruikt 

in suikervrije harde karamellen.

Isomalt heeft half zo veel calorieën 
als suiker, is tandvriendelijk en heeft 
een lage glycemische index. Het wordt 
gewonnen uit bietensuiker en heeft daar-
door een milde zoete smaak die lijkt op 
de smaak van suiker, maar meer ruimte 
laat voor het ontvouwen van de aroma’s. 
Bij harde karamellen zorgt isomalt voor 
een mooi ‘glas’. Bonbons op basis van 
isomalt zijn stabiel en niet gevoelig voor 
afslijten of beschadigingen tijdens pro-
ductie en opslag. Door de goede hygros-
copische eigenschappen worden bon-
bons bij hoge temperaturen en bij hoge 
luchtvochtigheid niet plakkerig.

Productie
Net als bij suiker is het bij de fabricage 
van isomalt belangrijk het kristallijne 
materiaal volledig op te lossen om onge-

controleerde herkristallisatie tijdens het 
productieproces te voorkomen. Aange-
zien isomalt minder gemakkelijk oplost 
dan suiker is een hogere temperatuur 
nodig. Een heldere, kristalvrije oplossing 
wordt bereikt wanneer het isomalt/water-
mengsel tot ongeveer 110°C wordt verhit. 
Harde karamellen met isomalt kunnen 
op alle gangbare typen kookstellen wor-
den gefabriceerd. Om een goede opslag-
stabiliteit te bereiken, moet de gesmol-
ten massa net zo lang worden ingekookt 
tot het mengsel minder dan 2% water 
bevat. Daarvoor zijn temperaturen tussen 
155 en 160°C nodig. 

Koelen
Afhankelijk van de installatie ligt de ver-
spreidingstemperatuur van de gesmolten 
isomaltmassa tussen 130 en 150°C. Bij 
continue kookinstallaties mogen de ver-
spreidingsinstallaties, zoals walsen en 
snekken, niet te sterk worden verhit. Een 
lagere temperatuur verhoogt de adhesie 
van de massa en verzekert zo een con-
stante verspreiding. De verwerking van 
aromaten, zoetmiddelen, zuren of mine-
ralen gebeurt met een gemengde instal-
latie. Aangezien aromaten temperatuur-
gevoelig zijn en bij hogere temperaturen 
snel vervluchtigen, moet de massa in de 
semicontinue of lotgewijze productie 
vooraf worden gekoeld.
Na het koken en het vacuüm trekken is 
de viscositeit van de isomaltmassa lager 

en de temperatuur hoger dan bij suiker-
massa’s. Isomaltsmeltsels hebben een 
ongeveer 17% hogere warmtecapaciteit 
dan suikersmeltsels (isomalt 2,8kJ/kg*K, 
sucrose 2,4kJ/kg*K). Vandaar dat het wat 
langer duurt om een isomaltsmeltsel met 
een qua plasticiteit vergelijkbaar suiker-
smeltsel af te koelen.

Opslaan
De wijze van koelen is afhankelijk van de 
installatie. De noodzakelijke temperatuur 
kan worden bereikt door de tempera-
tuur van het koelmedium te verlagen of 
door de massa over een langere periode 
te koelen. In de koelinstallatie worden 
de gefixeerde bonbons tot op 25 à 30°C 
afgekoeld en daarna verpakt of opge-
slagen. Terwijl harde karamellen met 
hygroscopische ingrediënten als suiker 
of andere polyolen onmiddellijk na het 
fabricageproces luchtdicht verpakt moe-
ten worden omdat ze anders vocht uit de 
omgevingslucht opnemen en plakkerig 
worden, kunnen bonbons op basis van 
isomalt voor het verpakken ook los wor-
den opgeslagen. Bij bonbons op basis 
van isomalt zijn de verpakkingsmogelijk-
heden groot.
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Bij harde karamellen zorgt isomalt voor een mooi ‘glas’. 
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Palatinit, een dochter van Südzucker, wint sinds 
eind jaren zeventig isomalt uit zuivere bietensui-
ker. De variant die gebruikt wordt voor de harde 
karamellen is Isomalt ST. Wereldwijd worden 
ongeveer 1.600 producten op basis van isomalt 
geproduceerd. Bij suikervrije harde karamellen is 
het internationaal de meest gebruikte grondstof.
Nieuw zijn de kristalheldere bonbons of lol-
ly’s met functionele ingrediënten of met een 
gedraaide, gestreepte of gelaagde kern in een 
andere kleur. Een opvallend resultaat wordt 
verkregen met de zogenaamde twee-in-een-
bonbons. Een crèmige kant met ruwere textuur 
geeft een warm gevoel in de mond, terwijl de 
andere kant, met een frisse muntsmaak en glad 
oppervlak het verhemelte verfrist.

Nieuwe mogelijkheden


