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Ingrediënt & Product

De Nederlandse voedingsmiddelenindus-
trie maakt veelvuldig gebruik van authen-
tieke graansoorten, zo is te concluderen 
uit een analyse van de productintroduc-
ties. Ons land behaalde met 116 introduc-
ties een derde plaats in 2010 (zie figuur), 
na de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk. Eveneens opvallende landen 
zijn Frankrijk en Italië.

Meergranen
Granen en zaden worden in combinatie 
gebruikt. De als meergranen omschreven 
variant van een product heeft een gezon-
der imago. Lijnzaad, gerst, ganzenvoet, 
amarant (glutenvrij graan), boekweit, 
soja, spelt, kamut (harde tarwesoort), 
teff, rogge, rijst, gierst, sorghum, triticale 
(kruising tussen tarwe en rogge), tarwe, 
maïs, haver en vele andere soorten wor-

den gecombineerd. De groeitrend in het 
aantal productintroducties is evenwel 
slechts bij vijf soorten te zien (zie tabel 1).

Hennepzaad
Naast combinaties worden specifieke gra-
nen en zaden gebruikt, zoals hennep-, 
chia- en lijnzaad. Het aantal producten 
met hennepzaden laat een opwaartse 
trend zien. Het gaat dan vooral om de pro-
ductgroepen energie- en granen repen, 
sportvoeding (poeders en dranken) en 
zoete spreads. Deze product categorieën 
vertegenwoordigden in 2010 respectieve-
lijk 18,4%, 10,6% en 10,1% van het totaal 
aantal wereldwijde introducties.

Chiazaad
De zaden van de hennepplant bevatten 
alle essentiële aminozuren en de essen-

Fabrikanten gebruiken steeds meer authentieke, traditionele granen of zaden als extra toevoeging 

of basisingrediënt van voedingsmiddelen. Dat blijkt uit de productintroductie in 2010, opgenomen 

in de Innova Database. Zaden en granen geven het product een hogere voedingswaarde, 

uitgesproken textuur en smaak en gewenst (gezondheids)imago.

Authentieke graansoorten 
in zwang

Voorbeelden van 
productintroducties 
met authentieke 
granen en zaden op 
de Nederlandse 
markt in 2010 (bron: 
Innova Market 
Insights).

C1000 vers spelt vloerbrood. Sommer biologische biscuits van 
spelt met kaas en knoflook.

Provamel sojaproduct met vezels en 
pruimen van Alpro.

Jan poffertjes, bevat boekweit en 
roggemeel.

Jan meergranen pannenkoeken. Kellogg’s Special K 3-granen muesli 
met honing.

Tabel 1. Top 5 van meest gebruikte 
authentieke granen wereldwijd 
(januari - december 2010).

Athentieke 
graansoort

Aantal product-
introducties

Boekweit 491

Gierst 464

Spelt 433

Ganzenvoet 269

Amarant 188

Bron: Innova Database

tiële vetzuren omega-3 en -6. Ook Chia-
zaad, dat afkomstig is van een plant uit 
de muntfamilie, is een bron van omega-3 
en -6 en bevat daarnaast eiwit en vezels. 
Chiazaad werd als nieuw voedingsmiddel 
goedgekeurd in oktober 2009 en door de 
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EFSA veilig bevonden. Het wordt vooral gebruikt in voedings-
supplementen, repen, ontbijtgranen en koekjes. Chia maakt 
het mogelijk om omega-3-vetzuren aan brood toe te voegen 
zonder dat de smaak en textuur veranderen.

Lijnzaad
Lijnzaad bevat voedingsvezels, waaronder lignanen, diverse 
micronutriënten en omega-3-vetzuren. Vanwege het omega-3-
gehalte wordt lijnzaad in verband gebracht met een verlagend 
effect op het cholesterolgehalte in het bloed en een positief 
effect op het hart. Bij diabetici bleek het een positief effect te 
hebben op de stabilisering van de bloedsuikerspiegel. Gevolg is 
dat het ‘superzaad’ in allerhande nieuwe toepassingen veel 
wordt gebruikt, zodat er een significantie groei was in de afge-
lopen jaren. 
Pompoenpitten tot slot, zijn een trendy toevoeging geworden in 
snacks, repen, crackers en bakkerijproducten. 

Martijn Kesterloo
M. Kesterloo is marktanalist bij Innova Market Insights BV,  

026-3192006, martijn@innovami.com

VMT belicht regelmatig producttrends op basis van een 
analyse uit de Innova Database (www.innovadatabase.
com). In de Innova Database zijn de wereldwijde product
introducties samengebracht. De database bevat product
foto’s, fabrikant en merknaam en een complete ingrediën
tenlijst. Er zijn mogelijkheden voor onder meer trend
analyse, overzichten van productcategorieën en ealerts om 
online de mondiale ontwikkelingen in productvernieuwing 
te volgen.
Bron: Innova Market Insights

Innova Database

Figuur 1. Landen met het hoogste aantal productintroducties die 
authentieke granen bevatten ( januari - december 2010).  
Bron: Innova Market Insights.

Chr. Hansen stapt in genomics
De Deense leverancier van startercultures Chr. Hansen 
voegt zich bij het Industriële Platform van het Kluyver Cen
tre voor Genomics of Industrial Fermentation. Met deze 
stap wil Chr. Hansen snel toegang krijgen tot onderzoeks
resultaten van de onderwerpen die voor het bedrijf van 
belang zijn. De kennis over de DNAsequentie van levende 
organismen helpt bij het verder verbeteren van de en zy  m 
en cultureproductie. 
Tate&Lyle, Nestlé en Danone Research zijn andere food
bedrijven die tot het platform behoren.

www.chr-hansen.com, www.kluyvercentre.nl QQ

NIZO partner in Europees gistproject
NIZO food research participeert in een 
vierjarig EUconsortium, Cornucopia, 
dat gisten met nieuwe industriële 
eigenschappen zal screenen en identifi
ceren. Het consortium zal op zoek gaan 
naar nieuwe smaken en gezondheids
bevorderende eigenschappen voor voe
dingsproducten zoals alcoholische 
dranken en kazen. Cornucopia bestaat 
uit elf teams vanuit wetenschap en 
industrie. Het project wordt gecoördi
neerd door professor Piskur van de Uni
versiteit van Lund en heeft een looptijd van vier jaar. Ande
re experts zijn professor Thevelein van de KU Leuven en 
doctor Boekhout van de gistculturecollectie CBS in Utrecht. 
De rol van NIZO is om de geselecteerde gistsoorten te scree
nen op de vorming van nieuwe aroma’s en hun potentieel 
te onderzoeken voor probiotische effecten.

www.nizo.nl QQ

Chocoladevulling met minder SAFA
Barry Callebaut breidt de 
collectie chocoladevullin
gen en coatings met 
minder verzadigd vet 
(SAFA) uit. Het Zwitserse 
bedrijf reduceert het 
gehalte aan verzadigd 
vet om voorbereid te zijn 
op toekomstige regule
ring. Voorbeelden van 
producten waarvan het 
gehalte recent is ver
laagd zijn: de Tintoretto
vulling voor bonbons, 
verschillende chocoladevullingen voor bakkerijproducten 
met een SAFAgehalte lager dan 10% en een pannenkoek
vulling met minder dan 5% verzadigd vet. Sinds 2002 heeft 
de chocoladeproducent de hoeveelheid transvetzuren ver
laagd van 6,1 tot 1,3%. Het gehalte aan gehydrogeneerde 
vetten nam af van 47 naar 20% in de afgelopen acht jaar. 

www.barrycallebaut.comQQ
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Meer ingrediënten: www.vmt.nl
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