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Ingrediënt & Product
Thema: Zero met smaak

Ingrid Mol, R&D-manager Pepsico Salty 
en Quaker in West-Europa, vertelt dat het 
vervangen van azokleurstoffen bij haar 
producten totaal geen probleem was. 
“We zien al langer een trend dat consu-
menten producten willen met minder 
zout, verzadigd vet en synthetische kleur-
stoffen. Dus we waren al op zoek naar 
natuurlijke alternatieven.” 
Op het moment dat de nieuwe regelge-
ving werd aangekondigd, had Pepsico 
Salty en Quaker nog maar twee of drie 
producten in het assortiment met azo-
kleurstoffen. Het was niet moeilijk om 
daar een alternatief voor te vinden. “Het 
is maar net welke eisen je zelf stelt. Het 
is vrijwel onmogelijk om precies dezelfde 
kleur terug te krijgen. Maar het is wel 
goed te doen om een kleur te krijgen die 
net zo aantrekkelijk is. Zo was een van 
onze producten in het begin fel rood. 
Nu is het iets meer oranje. Als je de pro-
ducten naast elkaar legt, dan zie je het 
verschil. Uit tests blijkt dat consumenten 
geen verschil zien als ze de producten 
los van elkaar bekijken.” Het vervangen 
van de kleurstoffen heeft de producten 
voor de rest niet veranderd. “Kleurstof 
maakt bij ons slechts een klein gedeelte 
van het product uit. Het is vooral de noot 
of de chip die het karakter en de smaak 
bepaalt.”

Lage pH
Quality manager Joop Wiggers van Vru-
mona wist al in een vroeg stadium dat 
deze wetwijziging eraan zat te komen. 
Hij is namelijk lid van de technische com-
missie van de Nederlandse Vereniging 
Frisdranken, Waters en Sappen. Daar-
door kon hij al vroeg op zoek naar een 
alternatief. Bij Vrumona ging het slechts 
om één product. Toch vond Wiggers het 
lastig om een goed alternatief te vinden. 
“Natuurlijke kleurstoffen zijn niet licht 
stabiel in vergelijking met azokleurstof-
fen”, vertelt hij. “Met transparante, licht-
doorlatende verpakkingen loop je daar 
tegenaan. Ook bleek dat veel natuurlijke 
kleurstoffen niet stabiel zijn bij de lage 

Fabrikanten van levensmiddelen die bepaalde azokleurstoffen 

bevatten zijn sinds 20 juli verplicht om een waarschuwing op de 

verpakking te vermelden. Voor de meeste fabrikanten was dit 

een reden om op zoek te gaan naar een alternatief. Bij de een 

ging dit makkelijker dan bij de ander.

Fabrikanten zoeken alternatieven voor azokleurstoffen

Blijven zoeken of concessies 
accepteren
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Natuurlijke kleurstof-
fen zijn niet lichtstabiel 
in vergelijking met azo-
kleurstoffen.
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pH van frisdranken. Daarnaast bleek het 
moeilijk om de mooie rode kleur terug te 
krijgen in combinatie met stabiliteit.”
Uiteindelijk vond hij de oplossing in 
een combinatie van wortelsap, karamel 
(E150) en karmijnzuur (E120). Door 
deze combinatie is de kostprijs wel iets 
omhoog gegaan. Ondanks de zoektocht 
bij dit ene product verwacht Wiggers dat 
de nieuwe wetgeving hem nauwelijks 
beperkingen oplevert bij de productont-
wikkeling in de toekomst. “Bij het groot-
ste gedeelte van onze producten met 
kleurstof gebruiken we het natuurlijke 
bètacaroteen als kleurstof. Dat kunnen 
we zonder waarschuwing blijven doen. 
Bij onze flessen hebben we nooit azo-
kleurstoffen gebruikt.”

Niet stabiel
Verstegen had een zestigtal producten 
met azokleurstoffen in het assortiment. 
Bij de een ging het vervangen gemak-
kelijker dan bij de andere. “We hebben 
van die leuke transparante verpakkingen, 

die we graag wilden houden. Bovendien 
leveren we veel paneersoorten aan sla-
gers. De kleurstof moet dan lichtstabiel 
zijn, zodat zij hun producten in de vitrine 
kunnen presenteren. We hebben ons rot 
gezocht naar alternatieven”, vertelt R&D-
manager Peter Santegoets. Hij merkte 
dat veel leveranciers beweren dat ze dé 
oplossing hebben gevonden, maar dat 
dit in de praktijk tegen valt. Het alter-
natief is dan toch niet stabiel of smaak-
neutraal genoeg. “Wortelsap is daar een 
goed voorbeeld van. Wij kunnen het ons 
niet permitteren dat ons product naar 
wortel smaakt. Ook heb ik het gevoel dat 
leveranciers ons niet als hun corebusi-
ness zien. Hartige producten is voor hen 
maar een kleine markt. Zij leveren vooral 
aan de frisdrankindustrie. Het is dan ook 
interessanter om voor die industrie alter-
natieven te ontwikkelen.”

Concessies
Er zijn een aantal producten waarbij San-
tegoets concessies heeft moeten doen. 
Zo heeft hij soms voor een vervanger 
gekozen met een zwakkere kleurinten-
siteit, bij enkele producten heeft hij de 
houdbaarheidsdatum aangepast (van 
twaalf naar acht of zes maanden) en hij 
heeft soms gekozen voor een verpakking 
die minder licht doorlaat. Bij de schnit-
zelmixen heeft hij zelfs het productproces 
aangepast. “Bij dit product was het heel 
moeilijk om de juiste kleurintensiteit te 
krijgen. Daarom hebben besloten om 
het intensiever te mengen met nozzle-
systemen. We spuiten de kleurstof onder 
druk in het mengsel zodat deze beter om 
te korrel komt te zitten. Zo krijgt het pro-
duct toch de juiste kleur.” 
Ondanks de concessies verwacht Sante-
goets niet dat de consument het verschil 
zal merken. “Door de jaren heen hebben 
veel felgekleurde producten een zachtere 
kleur gekregen. Vooral bij snoep is dat 
echt een trend. Ik geloof niet dat consu-
menten zich daaraan storen.” Wel is de 
kostprijs omhoog gegaan door de aan-
passingen. “Natuurlijke kleurstoffen zijn 

vele malen duurder dan azokleurstoffen. 
Dat begrijpen klanten wel. Dat we ook 
een duurdere productiemethode hebben, 
is moeilijker te verkopen en daardoor 
ook moeilijker door te berekenen.”

Buitenland
Santegoets verwacht niet dat de pro-
ductontwikkeling onder druk staat nu hij 
geen azokleurstoffen meer wil gebrui-
ken. “Er zijn genoeg alternatieven en 
we kunnen natuurlijk altijd kiezen voor 
een minder transparante verpakking of 
een kortere houdbaarheidsdatum. Wel 
blijf ik zoeken naar een kleurstof die wél 
een goed alternatief vormt voor de azo-
varianten.”

Daarnaast merkt hij dat enkele klanten 
geen concessies willen doen en dus kie-
zen voor een waarschuwing op de verpak-
king. “Dan gaat het veelal over klanten 
in het buitenland. Een bedrijf dat Peking 
eend levert is daar een mooi voorbeeld 
van. Dat wil dat het product een mooie, 
donkerrode kleur heeft. Kinderen zijn 
voor zo’n bedrijf geen belangrijke doel-
groep. De waarschuwing is dan ook geen 
probleem.”

Fabrikanten zoeken alternatieven voor azokleurstoffen
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Producten die na 20 juli 2010 zijn geproduceerd 
met bepaalde azokleurstoffen zijn verplicht om 
een waarschuwing op het etiket te vermelden, 
namelijk: naam van de stof gevolgd door ‘kan 
de activiteit of oplettendheid van kinderen 
nadelig beïnvloeden’. Het gaat om de synthe-
tische azokleurstoffen chinolinegeel (E 104), 
zonnegeel (E 110), ponceau 4R (E 124), tartra-
zine (E 102) en carmoisine (E 122) en allurarood 
(E 129). Ook heeft de Engelse Food and Safety 
Autority de ADI (acceptable daily intake) van 
deze azokleurstoffen verlaagd. Voor de meeste 
fabrikanten was dit aanleiding om op zoek te 
gaan naar een alternatief.

Waarschuwing bij azokleurstoffen

‘Wij kunnen het ons niet 
permitteren dat ons product 
naar wortel smaakt’

Quality manager Joop Wiggers van Vrumona: “Bij het 
grootste gedeelte van onze producten met kleurstof 
gebruiken we het natuurlijke bètacaroteen als kleur-
stof.”
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