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Product en ontwikkeling

Ingrediëntenleverancier Cargill Cerestar voorspelt een sterke

toename van de vraag naar producten met een lage glycemische

index. Ingrediënten die binnen dit concept passen, zijn de rela-

tief nieuwe zoetstoffen isomaltulose en erythritol. Ook resistent

zetmeel met een lage energiedichtheid past hierin. Verder ziet

het bedrijf mogelijkheden voor lecithine als gezondheidsingre-

diënt.

“Obesitas en diabetes zullen de komende
jaren belangrijke drives zijn achter pro-
ductontwikkeling. Binnen tien tot vijftien
jaar zijn voedingsmiddelen voor diabetici
de belangrijkste gezondheidsproduc-
ten”, voorspelt voedingskundige Fred
Brouns van Cargill Cerestar. Low carb
lijkt over zijn top. Dat komt ook doordat
low-carb-producten technologisch moei-
lijk te maken zijn en vaak inleveren wat
betreft smaak. Lage glycemische index
(GI) zet wel door. In Australië en Zuid-
Afrika zijn er al logo’s die de glycemische
index van producten aangeven. Volgens
Brouns kan er op veel manieren op deze
trend worden ingespeeld: koolhydraten
met een lage GI en producten met een
hoog verzadigingsgevoel, langzame ver-
tering en een lage energiedichtheid.
Light-producten zijn vetarm maar heb-
ben een hoge energiedichtheid. Dit is
deels op te vangen door non-calorische
inhoud, zoals water en lucht, in een pro-
duct te brengen, maar ook door onver-
teerbare bulkstoffen toe te passen, zoals
‘resistent’ zetmeel.

Resistent zetmeel
Actistar is een resistent zetmeel dat
wordt gemaakt uit maltodextrine. Het
heeft korte ketens en geen typische zet-
meelsmaak. Van het product wordt 60%
niet verteerd in de dunne darm. Daar-
tegenover staat een snelle en volledige
fermentatie in de dikke darm. Dat levert

een hoge vorming (meer dan 20%) van
butyraat. Volgens Thomas Draghun, mar-
ket development manager, is butyraat
een onderschatte stof. Hij voorspelt dat
butyraat zal opduiken op de etiketten en
in de marketing van grote voedingsmid-
delenbedrijven.
Resistent zetmeel zorgt in de dikke darm
voor een verlaging van de pH en daar-
door voor een betere absorptie van mine-
ralen. Verder stimuleert het de groei van
bifido- en lactobacillen. Resistent zet-
meel geeft veel meer butyraat dan bij-
voorbeeld tarwezemelen en pectine. Het
is goed toe te passen in brood en biscuits
(dosis 10%), graanrepen (20%) en choco-
ladedrank (25%).

Sterk in zoetstoffen
Een bruikbaar ingrediënt voor producten
met een lage GI is isomaltulose. Het is
een tussenproduct van de enzymatische
omzetting van sacharose in isomalt. Iso-

maltulose is een disaccharide die op sa-
charose lijkt, maar veel langzamer wordt
geabsorbeerd. Het komt van nature voor
in honing en rietsuiker. Het heeft een
zoetheid van 45 tot 50% en geeft 4
kcal/g. Isomaltulose is sinds februari dit
jaar toegelaten in Europa als novel food.
Het heeft geen bijwerkingen zoals
kramp, diarree of andere darmstoringen.
Isomaltulose geeft een lage insulineres-
pons en heeft een lage GI. De zoetstof
lijkt daarin sterk op fructose, de suiker
voor diabeten. De trage vertering beïn-
vloedt het verzadigingsgevoel. Bij in-
spanning wordt het vrijgeven van vetzu-
ren niet geremd, wat betekent dat er
meer verzuurverbranding plaatsvindt.
Isomaltulose kan, in combinatie met tre-
halose, worden toegepast in sportdran-
ken en producten voor diabetici. Trehalo-
se geeft een zeer lage insulinerespons. In
de VS heeft het een GRAS-status en in
Europa werd het in 2001 toegelaten als

Cargill Cerestar op ge

Zetmeelrijke producten zijn een goede toepassing voor
resistent zetmeel.

Cerestar werd in 2002 door Cargill
overgenomen. Cargill veranderde
daarmee van bulkleverancier in aan-
bieder van specialiteiten, in het bij-
zonder in Food & Pharma Specialties
en Health & Food Technologies. Het
bedrijf werkt vanuit het concept ‘Food
System Design’. De strategie van de
klanten en de behoeften van de con-
sument staan in dit concept centraal. 
Wereldwijd onderscheidt Cerestar
Cargill drie ‘drives’ voor productont-
wikkeling: gezondheid, gemak en
smaak. Conform deze filosofie is in
januari 2004 Duckworth Flavours door

Cargill overgenomen. De expertise
van Duckworth maakt het mogelijk
ingrediëntensystemen aan te bieden
die gezondheid en smaakplezier en
gezondheid en gemak combineren. In
deze lijn past ook de uitbreiding van
het programma in het afgelopen half-
jaar met soja-ingrediënten. De soja-
producten vormen een aanvulling op
de bekende zetmeelingrediënten uit
tarwe en maïs. Verder was er de over-
name van Citrico, producent van pec-
tine, en de start van de productie van
xanthaangom in China via een joint
venture.
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novel food. Het wordt toegepast in de VS
in de populaire sportdrank Accelerade.

Veelbelovend
Innoverend uit de keuken van Cerestar is
Eridex erythritol. Het is een polyol die
gewonnen wordt door fermentatie van
glucose met zetmeel. Het is een echte
low carb zoetstof die, in tegenstelling tot

andere polyolen, nagenoeg
geen calorieën levert (0,2
kcal/g). Het product wordt
niet gefermenteerd door
Streptococcus mutans in
de mond of door de darm-
flora. De GI is nul en er is
geen insulinerespons. Ver-
der heeft het een hoge
tolerantie in het maag-
darmkanaal. De stof is
breed inzetbaar in chocola-
de, bakkerijproducten,
dranken, zuivel en suiker-
vervangers. Erythritol wordt
dit jaar toegelaten in de
Benelux.

Lecithine
Ook lecithine is een veel
toegepast ingrediënt in
voedingsmiddelen, meest-
al als emulgator, stabilisa-
tor of antioxidant. Dat leci-
thine ook gezondheids-
voordelen heeft, is minder
bekend. Een goed onder-
bouwd effect is de verbete-
ring van het metabolisme
van de lever. Lecithine
helpt de lever herstellen

van beschadigingen door
alcohol, drugs en hepatitis.

Verder speelt de stof een rol in de cho-
lesterolbeheersing en is het een natuur-
lijke bron van choline, een belangrijke
substantie voor het centrale zenuwstel-
sel, ter ondersteuning van de cognitieve
prestaties.
“Lecithine is toegelaten als ingrediënt in
de EU, maar het is niet toegestaan om
claims te voeren,” vertelt dr. Michael

Schneider van de
lecithinegroep van
Cargill. Volgens
Schneider kan leci-
thine worden toe-
gepast in diverse
functional foods,
zoals afslankpro-
ducten, sportvoe-
ding en chocolade.
“Er wordt al duizend ton per jaar aan
dranken toegevoegd,” weet Schneider.
Volgens de expert is in een reeks klini-
sche studies aangetoond dat phosphati-
dylserine (PS, een fractie van de lecithi-
ne) werkt op de hersenprestaties en het
glucosemetabolisme in de hersenen. “In
Spanje en Frankrijk zien we al chocolade-
producten en dranken die naar deze
functie verwijzen. In Oostenrijk en Duits-
land is ‘IQ-plus’ op de markt, met een
officiële claim ‘verbetert de cognitieve
prestaties’.” De chocoladereep met kof-
fiesmaak bevat 200 mg PS, dat overigens
geleverd wordt door Degussa. 

Claims
Deskundigen van Cargill Cerestar vinden
dat zodra een claim in een Europees land
is toegelaten, andere landen de claim
niet kunnen verbieden. Fred Brouns: “In
juli 2002 is in Engeland de claim voor
soja-eiwit in relatie tot verlaging van
bloedcholesterol goedgekeurd. Dan
moet deze claim in andere landen ook
mogelijk zijn.”
Een ander voorbeeld is glucosamine,
waarvan wordt geclaimd dat het werkt
tegen gewrichts- en kraakbeenproble-
men zoals artritis. Brouns: “In Europa is
het op de markt als supplement. Een
Nederlandse fabrikant gebruikt het in
frisdrank. Tot nu toe wordt dat gewoon
gedoogd.”
Brouns verwacht dat als glucosamine is
toegelaten, het in combinatie met chon-
droitinesulfaat zal worden toegepast in
melk, yoghurt en sappen. Het bedrijf
loopt daarmee alvast vooruit op de toela-
ting van nieuwe ingrediënten en laat
daarmee haar vooruitstrevende strategie
zien.

zondheidstour

Corné van Dooren
Ir. Corné van Dooren is freelance journalist.

Bakkerijproducten met een lage GI zijn geschikt voor consumptie door
diabetici.

Functional foods Cargill
Gezondheidseffect Ingrediënt Merknaam

Darmgezondheid Resistent zetmeel ActiStar
Lage GI-index Trehalose Isomaltulose Ascend CPVitalStar
Suikervervangers, Polyolen Eridex
tandvriendelijk
Cholesterolverlagend Soja-eiwit Prolisse
Hart- en vaatziekten Plantensterolen CoroWise
Gewrichtsklachten Chondroitine OptaFlex
Hersenfunctie Lecithine PS

In Australië en Zuid-
Afrika geven logo’s
aan dat producten
GI-getest zijn.


