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Ingrediënt & Product

De blaadjes van de plant Stevia Rebaudia-
na Bertoni leveren de zoete steviolglyco-
siden op. Deze zijn 300 maal zoeter dan 
sucrose, maar bevatten geen calorieën. 
Het kruid met de zoete smaak vindt zijn 
oorsprong in Paraguay waar de Indianen 
het kruid ka’e he’e noemen, dat ‘zoet 
kruid’ betekent. Ze gebruiken de blaad-
jes in de thee als zoetstof. Japanse onder-
zoekers in het Zuid-Amerikaanse land 
vonden het kruid zo interessant dat ze 

een variant ontwikkelden dat goed groei-
de in Azië. Tegenwoordig is China met 
400.000 boeren, de grootste producent 
van steviol glycosides. “Ze produceren 
90% van de totale hoeveelheid steviol 
glycosides tegenover 5% in Paraguay. 

Maleisië produceert 50% van rebaudiosi-
de A”, vertelt Sergio Chase van Imperio 
Guarani. Hij was een van de sprekers op 
de stevia-informatiebijeenkomst van 
Merisant, producent van laagcalorische 
zoetstoffen. Het bedrijf is producent van 
het welbekende Canderel en nu van het 
stevia-merk Purevia. Volgens CEO 
Hugues Pitres combineert stevia twee 
belangrijke consumententrends: gezond-
heid en natuurlijk. 

Productieproces
In Paraguay is de plant na drie maanden 
volgroeid en klaar voor de oogst. Voordat 
de plant gaat bloeien moeten de blaadjes 
worden geoogst, omdat anders de zoet-
kracht achteruit gaat. De stam en blade-
ren worden vijf centimeter boven de 
grond afgesneden en vier uur lang zon-
gedroogd. Via extractie van de blaadjes 
wordt steviol glycoside en Rebaudioside 
A  geëxtraheerd. In de eerste zuiverings-
stap worden de steviol glycosides gewon-
nen, in de tweede stap rebaudioside A.
Rebaudioside A (in het kort: Reb A) is de 
zuiverste variant die wordt verkregen na 
verschillende kristallisatiestappen. De 
vloeistof wordt via verdamping van het 
oplosmiddel omgezet in een poeder.
Imperio Guarini collecteert de blaadjes 
na de oogst bij de boeren en brengt ze 
naar de fabriek waar de glycosides wor-
den geëxtraheerd, gezuiverd en 
gedroogd.

Goedkeuring, wat, waar en wanneer
De Verenigde Staten keurden Reb A in 
2008 goed voor gebruik als voedingssup-

plement. In 2010 werd het ingrediënt 
goedgekeurd als zoetstof. In Azië, waar 
het ingrediënt al jaren op de markt is, 
zijn Japanners en Zuid-Koreanen de 
grootverbruikers. Australië is de grootste 
groeimarkt. Brazilië is de grootste consu-
ment van stevia in Zuid-Amerika. In 
Frankrijk is eind 2009 rebaudioside A met 
een zuiverheid van 98% voor twee jaar 
goedgekeurd als zoetstof. De huidige 
aanstaande goedkeuring betreft steviol-
glycosides met een minimale zuiverheid 
van 95%. De verschillende zuiverheden 
zijn bepalend voor de smaak.

Producten met stevia
De afgelopen jaren verschenen in diverse 
categorieën producten met Reb A. Hier-
onder een selectie. 

Chocolade 
Chocoladepro-
ducenten zien 
voordelen van 
het suikeralter-
natief voor hun 
product. De 
Belgische cho-
coladeprodu-
cent Cavalier 
heeft verschil-
lende chocola-
des met stevia 
ontwikkeld (zie 
foto). De Zwit-
serse producent 
Villars Maître 
Chocolatiers 
presenteerde 

Nu de goedkeuring in de 

gehele Europese Unie 

aanstaande is voor de 

natuurlijke zoetstof 

steviolglycoside, neemt het 

aantal ontwikkelde producten 

toe.  Wat is het en wat kan de 

voedingsmiddelenindustrie 

ermee?

Stevia komt eraan

‘Stevia combineert twee 
belangrijke trends: gezondheid 
en natuurlijk’ 

VMT organiseert 13 december aan-
staande een congres over stevia, 
waar u alles te weten komt over de 
mogelijkheden van de zoetstof voor 
de voedingsmiddelenindustrie.
• U kunt zich aanmelden via  

www.vmt.nl/bijeenkomsten

VMT-bijeenkomst

De steviaplant komt oorspronkelijk uit Paraguay.
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op de Franse markt ‘Noir 60%’, de eerste 
chocolade in Europa zonder toegevoegd 
suiker op basis van stevia. 

Zuivel 
Op de onlangs gehouden eindproducten-
beurs Anuga presenteerde een Duitse 
zuivelfabrikant, Andecher Molkerei 
Scheitz, een yoghurt (zie foto) in het 

assortiment met stevia als belangrijkste 
zoetstof. Het bedrijf kookt thee van de 
steviabladeren en voegt de thee toe aan 
het product. Op deze manier is stevia 
toegestaan in zuivel op de Duitse markt. 
Ze voegen nog wel 3% suiker toe om de 
bijsmaak van stevia te maskeren. Stevia 
kan niet aan een voedingsmiddel worden 
toegevoegd. Afhankelijk van de zuiver-
heid kan een dropachtige bijsmaak ont-
staan. Deze bijsmaak is een van de 
belangrijkste aspecten om tijdens de 
productontwikkeling rekening mee te 
houden.

Dranken
Op de Franse markt zijn verschillende 
producten met stevia te verkrijgen. Coca-
Cola heeft de frisdrank Fanta Still (zie 
foto). Coca-Cola gebruikt Reb A gepro-

duceerd door Cargill onder de naam Tru-
via. Op het VMT-congres zal het bedrijf 
vertellen hoe ze de natuurlijke zoetstof in 
hun productenportfolio inpassen. Het 
natuurlijke ingrediënt is namelijk niet 
geschikt voor elk product. Op het VMT-
congres Trends in Food Ingredients vertelde 
de drankenproducent dat stevia in dran-
ken een ander smaakprofiel heeft dan 
suiker. Het duurt even voor de zoete 
smaak wordt waargenomen en de smaak 
blijft langer hangen.
De conclusie was dat stevia een prima 
ingrediënt is om de calorische waarde 
van dranken te verlagen maar dat het 
nog niet mogelijk is een frisdrank te 
maken die is gezoet met stevia, nul calo-
rieën bevat en een acceptabele smaak 
heeft. 

Niet altijd geschikt
Snoep- en kauwgomproducent Leaf 
introduceert als eerste in Europa een 
softgum op basis van 100% xylitol. Door 
het ontbreken van een gebitsbescher-
mende werking in stevia, heeft Leaf xyli-
tol verkozen boven de zoetstof die zo in 
opkomst is. 
Stevia heeft volgens Leaf niet de voorde-
len van xylitol. De veel gebruikte stof in 
kauwgom vermindert de aanmaak van 
tandplak en voorkomt daardoor gaatjes.
Bovendien heeft xylitol een verfrissende 
werking. 

Stevia komt eraan

Dionne Irving

Tijdens de bijeenkomst van Merisant konden de aanwezigen genieten van een 
dessert gezoet met stevia. Hieronder het recept.

Lichte tiramisu in een glaasje 
Voorbereidingstijd: 15 minuten 
Kooktijd: 2 minuten 
Rusttijd: 4 uur
 
Ingrediënten voor 6 personen: 
3 eetlepels Pure Via 
150 g mascarpone met verlaagd vetgehalte 
100 g verse kaas 0% 
1 blaadje gelatine 
3 cl water 
1 ei 
1 wit van ei 
12 langevingerkoekjes 
20 cl espresso koffie 
2 eetlepels Amaretto 
10 g niet gesuikerd cacaopoeder
 
Recept: 
Laat het blaadje gelatine weken in een 
kom koud water. 
Breng het water aan de kook en los het 
uitgeknepen blaadje gelatine erin op. 
Scheid het wit en het geel van het ei. Klop 
het eigeel op met de mascarpone, de verse 
kaas en 2 eetlepels Pure Via. Voeg het 
water met de gelatine toe en meng goed. 
Klop de twee eiwitten stijf en spatel ze voorzichtig onder het mascarponemeng-
sel. Voeg de rest van het Pure Via poeder samen met de Amaretto bij de warme 
koffie. 
Snijd de koekjes in twee en week ze even in het koffiemengsel. Schik ze vervol-
gens op de bodem van zes glaasjes. Giet er een laagje mascarponemengsel op, en 
bedek opnieuw met koekjes. Giet er tot slot een laatste laagje mascarpone op. 
Koel de glaasjes minstens 4 uur in de koelkast. Bestrooi elk glaasje net voor het 
serveren met cacaopoeder. 
Tip van de chef: 
Wie geen koffie lust of een frissere versie wil maken, kan de koffie vervangen 
door sap van aardbeien of frambozen.

Steviarecept
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