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Ingrediënt & Product 

Trots legt hij zijn arm op de vitrine van 
plexiglas. Een brede glimlach ontvouwt 
zich. De fototoestellen klikken en flitsen. 
René Meiers’ product Kidi-Choc heeft 
zojuist op de ISM in Keulen de eerste 
prijs van de innovatiewedstrijd gewon-
nen. De Zwitserse kinderchocolade bevat 
40% minder suiker dan de chocolade 
voor volwassenen die zijn bedrijf Caco-
bean AG ook laat maken. 
Meier werkte twintig jaar bij Nestlé en 
deed daar ruime ervaring op in het maken 
van chocolade. Cacobean ontwikkelde zelf 
de receptuur en besteedde de productie 
uit. Ruim twee jaar werkte R&D aan Kidi-

Choc. Het wegvallen van zoveel suiker 
werd opgevangen door andere ingrediën-
ten, vooral melk- en cacaopoeder.
“Het moeilijkste was om de smaak te 
behouden”, legt Meier uit. “We deden 
zo’n zestig tot zeventig testen met ver-
schillende cacaosoorten om te komen tot 
de juiste smaakbalans.” Meier dacht er 
nooit aan om suiker te compenseren met 
zoetstoffen. “Die zijn niet gezond voor 
kinderen”, zegt hij gedecideerd.

Polyolen
Het Belgische Newtree profileert zich als 
gezonde en natuurlijke chocoladema-

ker. De producten bevatten natuurlijke 
planten- en fruitextracten met smaken 
als lavendel, roze peper, tijm en gember. 
Suikerreductie zijn ze niet vergeten bij 
Newtree. De repen van 30 gram bevatten 
30% minder suiker dan een normale cho-
coladereep. De juiste chocolademelange 
en het toevoegen van extra voedingsve-
zel, maakt het gemis aan suiker goed, 
stelt Newtree.
Op alle producten van de Spaanse zoet-
warenfabrikant Virginias, van koek tot 
chocoladerepen, staat de claim ‘0% 
sugar added’. In plaats van suiker past de 
producent lactitol en maltitolstroop toe 

De Internationale zoetwarenbeurs (ISM) in Keulen (30 januari - 2 februari) vormde weer een 

regenboog van allerlei snoepkleuren. Alle mogelijke, soms ongewone, smaakcombinaties waren 

er te vinden. Volledig nieuwe trends vielen niet te bespeuren, behalve misschien duurzaamheid. 

Fabrikanten borduurden voort op bestaande trends, zoals gezond en lekker. Zo passeerden de 

thema’s suikervervanging- en verlaging de revue.

Polyolen veelgebruikte 
suikervervangers op ISM
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Hoge grondstofprijzen vormden een belangrijk gespreksonderwerp op zoetwarenbeurs ISM.
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in zijn productportfolio. Deze zoetma-
kers vallen onder de polyolen en komen 
vaak in suikerwaren voor als zoetstof. 
De natuurlijke herkomst en de tandbe-
schermende werking geven deze stoffen 
een voordeel ten opzichte van sommige 
intensieve zoetstoffen. 

Laxerend
Hans van den Driessche, vennoot van 
Suikerbakkerij Joris nabij Brussel, heeft 
een klein assortiment suikervrije snoep-
jes zoals winegums en colaflesjes. Als sui-
kervervanger gebruikt hij maltitolstroop. 
Belangrijk is dat deze stof, net als suiker, 
structuur geeft aan het snoepgoed en 
het heeft ongeveer eenzelfde zoetkracht, 
maar bevat minder calorieën. Joris’ zach-
te gommetjes bestaan voor 75 tot 100% 
uit suiker. Voor het vervangen van dit 
essentiële ingrediënt heb je dus een stof 
nodig met een gelijke massa, verklaart 
Van den Driessche. 
Nadelen van maltitol ten opzichte van 
suiker zijn er ook: de prijs (40% duurder) 
en de laxerende werking. Maar een beter 
alternatief heeft Van den Driessche tot 
nu toe niet gevonden. “Het eerste dat 
ik zou willen is een zoetstof vinden die 
niet laxerend werkt”, stelt Van den Dries-
sche. De Belg gelooft overigens niet dat 
suikervrij snoep ooit de standaard zal 

worden. “Alcoholvrij bier brak ook nooit 
echt door.” 
Volgens Valerie Macioce, projectmana-
ger bij Roquette dat maltitol onder de 
merknaam Sweetpearl produceert, is de 
markt voor deze zoetstof groeiende maar 
nog steeds niet heel groot. Sweetpearl is 
vooral geschikt voor kauwgom en cho-
colade. De suikervervanger is makkelijk 
toepasbaar en alleen bij hoge doses laxe-
rend. “Uit eigen onderzoek blijkt dat kin-
deren drie repen van 12 gram met malti-
tol kunnen eten, zonder dat een laxerend 
effect optreedt. Misschien hebben men-
sen die voor de eerste keer met de stof in 
aanraking komen een probleem met de 
stoelgang, maar dat went.”

Sweetwell
Als suikervervanger in de zoetwaren-
branche nemen polyolen een belangrijke 
positie in. Maar de concurrentie ligt op 
de loer. Het mengsel Sweetwell claimt al 
het goede van suiker te bezitten, zonder 
de negatieve eigenschappen. Zo bevat 
het minder calorieën (1,55 kilocalorieën 
per gram ten opzichte van 4 kilocalorieën 
voor suiker) en belangrijk: het werkt niet 
laxerend. De mix kan suiker een op een 
vervangen en heeft dezelfde zoetkracht 
en structuur. In vrijwel alle productcate-
gorieën is de suikervervanger te gebrui-
ken, zelfs in frisdranken, al is het daar 
niet in de eerste plaats voor bedoeld. 
“Voor de toepassing in dranken hebben 
we een geconcentreerde versie ontwik-
keld die vijf keer zoeter is dan suiker”, 
vertelt commercieel manager Luc Préaux 
van Sweetwell. Wat zit er eigenlijk in het 
product? Voedingsvezel van suikerbiet, 
cichorei, mais, isomalt en sucralose 
vormen de belangrijkste ingrediënten. 
“Isomalt is belangrijk omdat dit hetzelfde 
mondgevoel geeft als suiker. Sucralose 
zorgt in de mix voor de zoetkracht.” 
Nadeel van de mix is dat deze vijf keer 
duurder is dan suiker.
Ruim vier jaar onderzoek in samenwer-
king met verschillende partijen ging 
vooraf aan het op de markt brengen van 
de suikervervanger in 2010. Een weten-
schappelijke commissie met experts van 
de Universiteiten van Leuven en Gent 
gaf ondersteuning bij de productontwik-
keling. Met het Nederlandse TNO deed 
het Belgische Sweetwell testen naar de 
tolerantie van het product. Bij 70 gram 
per dag kunnen lichte maagkrampen en 
winderigheid optreden. Ter vergelijking: 
bij suiker ligt de dagelijks aanvaardbare 
hoeveelheid op 90 gram per dag voor 

volwassenen. De suikervervanger blijkt 
door de lage glycemische index geschikt 
voor diabetici. 

Stevia
Barry Callebaut voerde tests uit met 
Sweetwell. “Sweetwell maakt het moge-
lijk een niet laxatieve chocolade te pro-
duceren zonder toegevoegde suikers. 
Dergelijke chocolades zijn voor 95% 
gereduceerd in suiker en daarom ook 
verlaagd in calorische waarde”, reageert 
innovatiemanager Marijke De Brouwer 
van Barry Callebaut. Sweetwell vormt niet 
het enige mogelijke alternatief voor mal-
titol als zoetstof in zoetwaren. 

Callebaut presenteerde in oktober een 
reeks chocolade gezoet met een extract 
afkomstig van de steviaplant. De choco-
lade bevat 65% minder calorieën en heeft 
net als Sweetwell geen laxerend effect. 
Ook de kenmerkende nasmaak heeft 
Callebaut weggewerkt. “Het concept is 
klaar. We wachten op het moment dat de 
Europese Commissie Stevia toelaat op de 
Europese markt.”

Maurice de Jong

Duurzaamheid was ook terug te vinden op ISM 
in Keulen als langzaam opkomende trend in de 
zoetwarenbranche. Met name het reduceren 
van CO2-emissies en het helpen van arme boeren 
sprongen eruit. Het Duitse Ültje met de Neder-
landse dochter Jack Klijn profileert zich met het 
land waar de pinda’s oorspronkelijk vandaan 
komen: Bolivia. Ültje werkt nauw samen met 
de boeren aldaar om hen te ondersteunen. In 
de marketing spelen ze ook een rol. Newtree 
gebruikt niet alleen CO2-neutraal, maar moedigt 
medewerkers ook aan om met de fiets of trein 
naar het werk te gaan. Het Zwitserse Halbe Cho-
colates geeft op de website uitleg over het CO2-
neutraal maken van zijn chocolade.

Duurzaamheid

Ook op ISM is duurzaamheid een opkomende trend, 
zoals Fairtrade chocolade. 

ISM trok dit jaar ruim 32.000 bezoekers uit 150 
landen, een stijging van 5% ten opzichte van 
2010. De sterk stijgende grondstofprijzen waren 
een belangrijk onderwerp van gesprek onder 
de aanwezigen. “De onderhandelingen over de 
grondstofprijzen waren daardoor erg intensief”, 
signaleerde Gerald Böse, directeur van beursor-
ganisatie Koelnmesse. 

Hoge grondstofprijzen

‘Het eerste dat ik zou willen 
is een zoetstof vinden die niet 
laxerend werkt’
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