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Ingrediënt & Product

Smaakstoffen of flavours hebben een 
functie. Ze bepalen de algehele kwaliteit 
van voedsel en geven plezier aan het 
eten. Deze flavours waren onderwerp van 
gesprek op het internationale congres 
Flavour Trends and Innovations georgani-
seerd door FIConferences.
Trendsbureau Innova Market Insights 
presenteerde de trends op smaakgebied 
die de productontwikkeling bij voedings-
middelenbedrijven beïnvloeden.
In VMT 12 van 2010 schreef VMT al over 
trends zoals de populariteit van cho-
colade als smaak en de opkomst van 

superfruits. Uit dat verhaal bleek ook dat 
klassieke smaken zoals vanille het nog 
steeds goed doen. Tijdens dit congres 
bleek dat deze vertrouwde smaken, com-
modity flavours in het Engels, steeds meer 
specifiek worden. Vanille wordt vanille uit 
Madagaskar. Bekende smaakcombina-
ties zoals cheese & onion worden mature 
cheddar cheese & red onion, zoals 
onlangs in een Britse supermarkt waar-
genomen. Andere overbekende smaken 
zoals paprika bij chips veranderen in 
sweet chili of zelfs extreme chili. Ook 
gezien: zongerijpte sweet chili. Dit sluit 
aan bij de trend van consumenten die op 
zoek zijn naar intensere smaken.

Cijfers
Onderzoeksbureau RTS schat de globale 
markt voor smaakstoffen op $6,7 miljard 
(ongeveer €5 miljard), waarbij de dran-
kensector de boventoon voert met een 
bedrag van $2 miljoen. Zuivel (inclusief 
ijs), snacks en snoep, gebak, hartige 
producten en tot slot culinaire produc-
ten zijn na dranken grote verbruikers van 
smaakstoffen. Duitsland is de grootste 
markt. 
Het bureau onderscheidt vijf drijvende 
krachten die voor de groei in smaakstof-
fen zorgen: trends, gezondheid, interna-
tionale ‘keukens’, smaak en versterkers. 
Onder trends vallen bijvoorbeeld de 
recessie, convenience en immigratie. 
Hun tip? “Ook in tijden van recessie 
moeten luxe verwensmaken niet worden 
genegeerd.” De trend gezondheid omvat 
de begrippen natuurlijk, clean label en 
schoonheid.
De Maleisische, Vietnamese en Scandi-
navische keukens zijn erg populair vol-
gens RTS. Citroengras, kokosnoot, dille 
en gerookte vis zijn typische smaken 
voor de keukens uit deze landen. Onder 
de drijvende kracht smaak vallen termen 
als pittig, intens en authentiek. Verster-
kers zijn ontwikkeld voor suiker, zout en 
vet. Honing- en cacaovervangers winnen 
terrein vanwege de kosten. 
RTS verwacht dat de markt voor natuur-
lijk over vijf jaar bijna even groot is als 
die voor kunstmatige smaakstoffen. De 
markt voor natuurlijke smaakstoffen 
was €570 miljoen in het jaar 2009. De 
verwachting is dat de waarde zal stijgen 
tot €671 miljoen in 2014. De markt voor 
kunstmatige smaakstoffen zal dalen tot 

€731 miljoen. De verwachting van RTS 
Resource is dat meer natuurlijke smaak-
stoffen ontwikkeld zullen worden. Dit 
blijkt al uit een recent bericht van IFF dat 

Alleen natuurlijke smaakstoffen. Deze kreet is op veel voedings-

middelen verpakkingen te vinden. Consumenten willen alleen 
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nieuwe smaken. De industrie moet hierop inspelen, rekening 

houdend met wetgeving en kosten. 
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het de kip- en rundsmaakstoffen heeft 
ontwikkeld die voldoen aan de nieuwe 
regelgeving. 

Natuurlijk
Natuurlijke smaakstoffen zijn populair, 
maar de term is ook aan slijtage onder-
hevig. De term ‘Natuurlijke extracten’ 
is nu gebruikelijker. Het woord smaak, 

zelfs als er natuurlijk voor staat, wekt 
weerstand op bij de consument. Volgens 
de aanwezigen op het congres is smaak 
belangrijker voor industrie en retail, 

meer dan voor consumenten. Deze heeft 
een ‘natuurlijk’ wantrouwen tegen alle 
toevoegingen aan zijn eten. Een aanwe-
zige opperde dat de uitleg van betrouw-
bare experts de scepsis bij consumenten 
mogelijk kan wegnemen. 
Consumenten accepteren smaakstof-
fen vooral in sauzen, ijs, softdrinks en 
snoep. Ze verwachten geen smaakstof-
fen in babyvoeding, vlees en groente, 
legde Cindy Beeren uit. Beeren is hoofd 
van de afdeling Sensory & Consumer 
Science van het Britse onderzoeksbureau 
Leatherhead Food Research.
Een afgevaardigde van Britvic, een grote 
Britse drankenproducent, liet weten dat 
ze ook meegaan in de trend van natuur-
lijk, maar alleen bij die dranken waar 
het past. Ze geven aan dat natuurlijke 
smaakstoffen te duur zijn om voor alle 
dranken toe te passen. 

Wetgeving
Een flink punt van discussie op het 
congres was de nieuwe wetgeving over 
smaakstoffen die per januari 2011 in 
Europa ingaat. Vanaf volgend jaar is er 
geen verschil meer tussen natuuriden-
tiek en kunstmatig. Alle smaakstoffen 
die niet natuurlijk zijn heten vanaf 2011 
aromatiserende bestanddelen. Een 
natuurlijk aardbei-aroma mag pas zo 
heten als het aromatiserend bestand-
deel voor 95% uit aardbei bestaat (een 
aroma bestaat uit een aromatiserend 
bestanddeel en andere bestanddelen 
zoals oplosmiddelen). Bovendien moet 
de bron, in dit geval aardbei, ook worden 
vermeld. Navraag bij de FNLI leert dat 
deze verplichting niet bestaat. Volgens 
Geert de Rooij, manager levensmidde-
lenwetgeving en voedselveiligheid bij de 
FNLI, schrijft de wetgeving dit niet voor. 
De wetgeving stelt wel dat, als in de lijst 
van ingrediën ten “natuurlijk aardbei 
aroma” staat vermeld, het aromatise-
rend bestanddeel uit 95% minimaal van 
aardbei afkomstig is en de overige aro-
matiserende bestanddelen ook natuur-
lijk zijn.
Volgens Dave Baines, president van 
de British Society of Flavourists, is de 
nieuwe wetgeving over natuurlijke 
smaakstoffen gebaseerd op fruitsmaken. 
Niet op hartige aroma’s. In zijn presen-
tatie laat hij zien dat veel vleessmaken 
worden geproduceerd uit aminozuren 
en suikers via de zogeheten Maillard-
reactie. Deze grondstoffen zijn volgens 
de definities van de nieuwe wetgeving 
niet natuurlijk. Baines: “Het kan niet de 

bedoeling zijn om 300 schapen te doden 
om een natuurlijke lamsmaak te produ-
ceren.”
Volgens De Rooij kunnen gebruikers 
van natuurlijk lamsaroma in de lijst van 
ingrediënten wel opnemen ‘lamsaroma’ 
of ‘vleesaroma’ en elders op de verpak-
king vermelden dat alleen natuurlijke 
ingrediënten zijn gebruikt. In de lijst van 
ingrediënten mag echter niet het woord 
‘natuurlijk’ gebruikt worden in combi-
natie met lam. Wel mag in de lijst van 
ingrediënten worden vermeld ‘natuurlijk 
aroma’, omdat er geen verplichting 
bestaat om te vermelden welke ‘smaak’ 
een aroma heeft, aldus de FNLI. Voor 
smaakstoffen die een nieuwe bron dan 
voorheen hadden, is Europese goed-
keuring nodig. Sowieso ondergaan alle 
aroma’s een herevaluatie voor toelating 
op de Europese markt. 

Suiker makkelijker dan vet
Op het congres discussieerden de 
deelnemers in groepen over verschil-
lende aspecten rond smaakstoffen. Een 
interessante discussie ontstond bij de 
groep die zich afvroeg hoe de negatieve 
smaakbeleving bij producten met weinig 
zout, vet en suiker kan worden veran-
derd. Afgevaardigden van flavourhuizen 
melden dat voedingsmiddelenbedrijven 
vooral vragen om een product te ontwik-

kelen dat geen vet, zout of zoet bevat en 
nog steeds hetzelfde smaakt.
Verlagen is mogelijk, maar zero suiker, 
vet en zout en tegelijkertijd dezelfde 
smaak behouden is onmogelijk. Zelfs na 
herformuleren, is het niet mogelijk om 
dezelfde smaak te krijgen. Lekkere vet-
vrije producten blijken het moeilijkst om 
te maken, moeilijker dan producten met 
minder suiker. De boodschap van fla-
vourproducenten is dan ook om de con-
sument tijd te geven om aan de nieuwe 
smaak te wennen. Zoals met Coca-Cola 
Zero is gebeurd. Een groot marketing-
budget is essentieel. 
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