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Ingrediënt & Product

Op een kartonnen display staan alle 
mogelijke kleurstoffen compleet met 
E-nummers van Holland Ingredients 
genoemd. De blauwe kleurstof gemaakt 
van een algenextract lijkt een vreemde 
eend in de bijt. Als enige bevat deze bij-
voorbeeld geen E-nummer. Dat willen 
fabrikanten, “omdat consumenten onwe-
tend zijn”, zegt Marc van Os van Holland 
Ingredients desgevraagd terwijl hij voor 

zijn stand op Intrafood staat. De blauwe 
kleurstof is natuurlijk, terwijl de meeste 
andere kunstmatig zijn, vertelt hij. Voor 
het blauwe algenextract zijn al veel aan-
vragen binnengekomen, maar het kan 
wel een tijdje duren voordat het product 
op de markt is. Samen met partner en 
algenspecialist Ingrepro wordt de laatste 
hand gelegd aan de innovatie. “We zijn 

op dit moment bezig met indikken”, zegt 
Van Os.

Basissaus
Even verderop ligt een dikke jusachtige 
substantie op een bord. “Onze oplosbare 
basissauzen zien er stevig uit en binden 
water. Je hoeft er geen verdikkingsmiddel 
bij te doen”, verklaart productmanager 
Theo Nas van Aceto, dat namens het 
Zwitserse voedingsbedrijf Haco optreedt. 
Voordeel van de saus is dat je het koud 
aan het product kunt toevoegen. Het 
product is opzettelijk simpel gehou-
den. Dan kan de klant zelf de finishing 
touch verzorgen. Verder is het product 
geschikt als basis voor soep, verklaart 
Nas. Voor clean label bestaat ook aan-
dacht. Recent bracht Haco een reeks van 
natuurlijke extracten op de markt zonder 
E-nummers. “Speciaal voor mensen die 
clean label willen.” Een andere trend 
waar Haco zich mee bezighoudt is zout-

reductie. “Dit speelt erg in de retail”, 
zegt Haco-directeur Fritz Aeberhard. Hij 
vertelt het verhaal van een klant die zout 
wilde reduceren in instant soep. “Na drie 
maanden belde de klant op en vroeg ons 
het zout er maar weer in te doen”, herin-
nert Aeberhard zich. 

Zoutreductie
Veel consumenten willen wel minder zout 
consumeren, maar dat mag niet ten kos-
te gaan van de smaak van het product. 
Behalve voor smaak zorgt zout onder 
andere voor houdbaarheid en textuur. 
Veel bedrijven op Intrafood presenteren 
hun zoutvervangers. Belangrijk daarbij is 
dat alle functionaliteiten van het product 
behouden blijven. 
Het Belgische Galactic introduceert het 
ingrediënt Promeat Plus dat alle functi-
onele kenmerken bevat van keukenzout. 
Het product kan de hoeveelheid natrium 
in bewerkte vleesproducten met 40% 
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‘Na drie maanden belde de 
klant op en vroeg ons het zout 
er maar weer in te doen’

Intrafood in Kortrijk was een plaats om te netwerken en te proeven. 
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verlagen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij 
de Duitse Frankfurter worst zonder dat 
dit verdere impact had op de functionali-
teit van de worst. Uit een blinde test met 
worst tijdens Food Ingredients Europe 
2009 toen Promeat Plus pas een jaar op 
de markt was, bleek dat consumenten 
een lichte voorkeur hadden voor de min-
der zoute versie, vertelt marketing deve-
lopment manager Alain Bernard.

Smaakbeleving
Purac begeeft zich met Puraq Arome op 
de weg van zoutverlaging. Het ingrediën-
tenbedrijf fermenteert suiker. Hierdoor 
ontstaan onder andere aroma’s, voedings-
zuren en eiwitten waarmee de smaakbele-
ving wordt gegarandeerd. “Puraq Arome 
wil niet alleen de zoute smaak omhoog 
tillen, maar ook alle andere smaken van 
kruiden. Het gevolg hiervan is een betere 
smaakbeleving”, geeft salesmanager 
Stephan Dobbelstein van Purac aan. 
Omdat de innovatie de kruidensmaak in 
een product meer naar boven haalt is het 
mogelijk om het kruidenpakket – afhan-
kelijk van het soort levensmiddel – met 
20 tot 30% te verlagen. Dat scheelt in de 
kosten, meent Dobbelstein.
De voedingszuren in Puraq Aroma verla-
gen de wateractiviteit in een product. Dit 
vermindert de groeikansen van bacteriën 
en verhoogt zodoende de houdbaar-
heid. Een zoutreductie van ruim 40% 
behoort tot de mogelijkheden met Puraq 
Arome, stelt salesmanager Dobbelstein. 
Het duurde jaren om de zoutvervanger 
te ontwikkelen. Wat waren eigenlijk de 
grootste uitdagingen tijdens de pro-
ductontwikkeling? “Bij fermentatie is 
het belangrijk om de juiste bacteriën te 
gebruiken en bij sommige producten 
zijn meerdere fermentatiestappen nodig. 
Ook is altijd de vraag in welk stadium je 
de fermentatie start”, legt Dobbelstein 
uit. Puraq Arome is in drie varianten zo’n 
anderhalf jaar op de markt verkrijgbaar. 
Alle drie vrij van E-nummers. “We kun-
nen ze declareren als natuurlijk aroma.”

Suiker
Naast zoutreductie vervangen fabri-
kanten het calorierijkere suiker in hun 
producten door zoetstoffen. Stevia komt 
steeds meer in beeld ondanks dat het 
behalve in Frankrijk nog niet is toege-
laten op de Europese markt. Het aantal 
aanbieders van de zoetstof afkomstig van 
de Steviaplant breidt zich in rap tempo 
uit in vergelijking met een jaar geleden. 
Allemaal wachten ze met smart op goed-

keuring door de EFSA. “We mogen het 
wel verkopen buiten de Europese Unie”, 
zegt Chris Pint van Erbslöh Benelux. Het 
bedrijf brengt onder de naam Stevial Ste-
via Rebaudioside A op de markt. Volgens 
hem groeit de vraag naar Stevia snel. Het 
product heeft vele voordelen ten opzichte 
van kristalsuiker: nauwelijks calorieën, 
natuurlijk en driehonderd keer zoeter. 
Bovendien komt de Steviaplant van fair 
trade gecertificeerde plantages in Argen-
tinië. Absoluut gezien is Stevia een stuk 
duurder dan suiker maar relatief gezien 
niet, omdat je er veel minder van nodig 
hebt. Als nadeel geldt dat de minder zui-
vere Stevia van 60% een metaalachtige 
bittere nasmaak heeft. Pint verwacht dat 
Stevia medio 2011 op de Europese markt 
verkocht mag worden.
Stevia heeft een hoge zoetkracht, maar 
er is altijd baas boven baas: Neotaam is 
maar liefst 8.000 keer zoeter dan kristal-
suiker en hittebestendig in tegenstelling 
tot een zoetstof als aspartaam. Neotaam 
biedt Brenntag aan namens Nutrasweet 
Company. Maar er kleven nadelen aan 
de stof. Alleen een combinatie met een 
andere zoetstof is mogelijk. Op zichzelf 
staand is Neotaam te bitter en heeft het 
een te sterke nasmaak. De stof dient 
vooral ter versterking van fruitsmaken. 
Net een jaar op de markt trekt de vraag 
nog niet erg aan. Brenntag is druk doen-
de uit te vinden hoe dat komt. 

Clean label
Niet alleen een verlaging van vet, suiker 
of zout maakt een product onderschei-
dend, maar ook een voedingsmiddel 
zonder E-nummers. Producenten verdie-
nen daardoor meer geld. “Maar ze zijn 

ook duurder om te maken”, nuanceert 
salesmanager Dobbelstein van Purac. 
“We draaien niet per se hogere marges.” 
Klanten vroegen specifiek naar Puraq 
Arome zonder E-nummers, vertelt de 
salesmanager. Supermarkten eisen dit 
steeds meer van fabrikanten. Herbafood 
ontwikkelde een citrusvezel voor indus-
triële toepassing. De voedingsvezel doet 
aan hoge waterbinding (twintig keer 
zijn gewicht aan water) en verbetert de 
textuur van het voedingsmiddel, maar 
profileert zich ook nadrukkelijk als clean 
label. “In sauzen heb je verdikkings- en 
bindmiddelen met E-nummers nodig en 
die haal je eruit”, schetst Hans Brand, 

accountmanager en levensmiddelentech-
noloog van adviesbureau Contined. Hij 
begrijpt dit niet helemaal. E-nummers 
zijn de meest onderzochte ingrediënten 
en absoluut veilig, maar de retail wil 
dit, stelt Brand. Andere bestanddelen 
zijn vaak minder goed gescreend. “De 
consument denkt dat E-nummers slecht 
zijn en dat krijg je er niet uit.” De clean 
labeltrend wordt steeds sterker. “De aan-
vragen voor clean label zijn 50% geste-
gen ten opzichte van een jaar eerder.” Als 
voorbeeld noemt hij de groeiende vraag 
naar een appel-extract die karamelkleur 
kan vervangen en sinds kort op de markt 
is. “Daar is zoveel vraag naar.”
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Retailers willen steeds vaker clean label-ingrediënten.

‘Consumenten zijn onwetend’
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