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Ingrediënt & Product
Thema: Trends in de toekomst

De zilveren, 25e editie van Food Ingre-
dients Europe (FiE) was een groot succes. 
Meer dan 25.000 mensen bezochten de 
beurs in Parijs. Exposanten pakten uit 
met grote stands. Ingrediëntenleveran-
cier DSM investeerde in het kader van 
duurzaamheid in een bijna geheel 
papierloze, digitale stand. Bij veel bedrij-

ven waren de ingrediënten verwerkt in 
een product te proeven.
Op de hele beurs gonsde het over de 
natuurlijke zoetstof stevia. Veel bedrijven 
hadden of een variant van de zoetstof in 
het assortiment of een smaakmasker om 
de bijsmaak te maskeren. Stevia biedt de 

mogelijkheid om twee zeer populaire 
consumententrends te combineren: 
natuurlijk en caloriereductie. Ook veel 
andere geïntroduceerde ingrediënten 
combineerden meerdere trends. Een 
overzicht van de meest opvallende.

Caloriereductie en natuurlijk
Frisdranken- en chocoladeproducenten 
hadden de stevia-producten al klaar 
staan, zo bleek toen de natuurlijke sui-
kervervanger zonder calorieën stevia 
onlangs werd goedgekeurd voor gebruik 
op de Europese markt. 
Cargill verkoopt stevia (reb. A) onder de 
merknaam Truvia. Voor frisdranken en 
vruchtennectars heeft de multinational 
Tastewise ontwikkeld. Dit is een combi-
natie van Truvia, smaakstoffen en Trilis-
se. De laatste is een blend van verschil-
lende textureermiddelen (hydrocol-
loïden) om het mondgevoel dat suiker 
geeft maar bij stevia ontbreekt, te com-
penseren. In frisdranken kan 30 tot 50% 

van de suikers worden vervangen door 
Truvia. In fruitnectars is dat 100% van de 
toegevoegde suikers.
Barry Callebaut heeft al enkele jaren een 
chocola met stevia op de Amerikaanse 
markt. “We zijn altijd op zoek naar alter-
natieven voor bietsuiker”, vertelt Sofie De 
Lathouwer, marketing director Food 
Manufacturers Western Europe van Barry 
Callebaut. “Het past in het rijtje met 
ruwe rietsuiker, fructose en isomaltulo-
se.” De chocolade met stevia is een zorg-
vuldige selectie van de juiste cacao en de 
juiste processing. Een ander alternatief 
voor suiker is fruitstroop, zo vertelt de 
chocoladeproducent. Door fruitextracten 
te gebruiken kan het suikergehalte in 
chocolade 30% lager zijn. Onder de 
naam Sweet by Fruits voegt Barry Calle-
baut een geheel natuurlijke fruitstroop 
toe. Daarnaast bevat de chocolade ook 
meer vezels die als bulkingrediënt wor-
den toegevoegd. De chocolade heeft 
daardoor iets meer de smaak van kara-
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 ‘We zijn al twintig jaar met 
duurzame cacao bezig’
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De 25e editie van de FiE werd zeer goed bezocht. 
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mel. De declaratie van de fruitsiroop 
zorgt voor een eenvoudigere ingrediën-
tenlijst.
Smaakmaskering is belangrijk bij stevia. 
Het Deense bedrijf Einar Willumsen ont-
wikkelde een smaakmasker om de bij-
smaak van stevia in fruitsappen te mas-
keren. Döhler combineert smaakstoffen 
met een specifieke technologie SIT 
(Sweetener Improving Technology) om 
30 tot 50% vervanging van suiker door 
stevia te maskeren.
Het Duitse bedrijf Wild Flavors introdu-
ceert niet alleen smaakmaskers voor ste-
via, maar ook de zoetstof zelf. Onder de 
merknaam Sunwin Stevia zoetstoffen 
biedt Wild Flavors steviol glycosides in 
verschillende gehaltes (60%, 80%, 95% 
or 98%) aan, afhankelijk van de wensen 
van de klant.  
Beneo heeft de zoetstoffen isomalt en 
palatinose in het portfolio, maar krijgt 
vragen van klanten over stevia. Het 
bedrijf heeft een snoepje ontwikkeld met 
een combinatie van isomalt en stevia en 
een kauwgum met een combinatie van 
palatinose en stevia.

Zoutreductie en smaakvol
Zoutreductie was een belangrijk thema 
bij veel leveranciers die ingrediënten 
leveren voor onder andere kaas en soe-
pen. Bij zoutreductie is vooral behoud 
van smaak van belang. Op verschillende 
plekken waren smaaktesten, waarbij de 
aanwezigen kippenbouillon of kaas met 

minder zout moesten onderscheiden van 
de zoutrijke variant. 
Fonterra presenteerde kaas waar de 
emulgerende zouten uit waren verwij-
derd. Door gebruik van een andere star-
terculture en een langere rijpingstijd kan 
de invloed op de smaak van de kaas 
beperkt blijven.  

Smaak en textuur
Smaak en textuur zijn twee belangrijke 
eigenschappen waar consumenten geen 
concessies aan willen doen bij geherfor-
muleerde producten. Tegelijkertijd wil de 
consument steeds worden verrast met 
nieuwe smaken. De creative studio die 
Loders Croklaan twee jaar geleden open-
de, moest hierop inspelen. In de studio 
werkt het bedrijf samen met klanten aan 
de ontwikkeling van nieuwe smaken en 
texturen door de ideeën van een patissier 
om te zetten in industriële producten. 
Afgelopen zomer startte de workshop: 
Foamy Fantasies. Op de eerste dag keken 
de productontwikkelaars hoe een kok 
schuim en mousse maakt. De tweede dag 
gingen de aanwezigen zelf aan de slag 
met de experts van de creative studio om 
met de gespecialiseerde vetten van 
Loders Croklaan en de kennis zelf indus-
triële recepten te ontwikkelen op basis 
van de inspiratie van de dag daarvoor. 
In desserts wordt vaak de smaak chocola 
gebruikt, maar in yoghurt niet, zo vertel-
de Rinus Heemskerk, director of innova-
tion bij ADM Cocoa International. “De 

mens vindt de combinatie van bitter en 
zuur gewoon niet lekker.” De Zaan  
Processing selecteerde een cacao met 
minder bittere tonen. De range, De Zaan 
Fresco Cacao, omvat een cacaopoeder, 
cacaomassa en chocolade en is ook 
geschikt voor fruitapplicaties.   
De smaak en textuur van ingrediënten 
moet ook gedurende lange tijd goed  
blijven.
Barry Callebaut ontwikkelde Désir, een 
chocoladevulling (ganache) die lang 
houdbaar is, maar wel de typische smaak 
van verse ganache heeft. Uit de samen-
werking met de leveranciers bleek het 
bedrijf alle ingrediënten in huis te heb-
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Barry Callebaut ontving de Fi Excellence Award 
2011 voor het meest innovatieve ingrediënt: Ter-
ra Cacao. Het bedrijf perfectioneerde de cacao-
teelt en de fermentatie om chocolade met een 
goede smaak, zonder off-taste, te verkrijgen. 
Voor de ontwikkeling van de nieuwe teeltwijze, 
werkte Callebaut nauw samen met lokale boe-
ren. Een promovendus onderzocht welke bacte-
riën belangrijk zijn voor de smaak van cacao. 
De klanten zijn erg tevreden over de kwaliteit 
van Terra Cacao, vertelde Sofie De Lathouwer, 
marketing managing director bij Barry Calle-
baut. “De productievolumes nemen toe omdat 
steeds meer boeren overschakelen op deze 
methode. Ze krijgen meer betaald voor het leve-
ren van de kwaliteitscacao.”

FiE award voor Terra Cacao
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Stevia was alom tegenwoordig op de FiE.
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langere tijd gebruikt in yoghurt en voe-
dingssupplementen”, legt Marie 
Brenoee, global marketing manager Pro-
biotic cultures van Chr. Hansen, uit. Het 
ingrediënt L. casei 431 Juice heeft geen 
effect op de smaak van of gasformatie in 
het sap. 
Een bekend productierisico van de toe-
voeging van levende probiotische bacte-
riën na pasteurisatie, is de groei van gis-
ten en schimmels en kruisbesmetting van 
de sapproductieplant. Om dit te voorko-
men, ontwikkelde Chr. Hansen samen 
met Tetra Pak een inoculatiesysteem dat 
de veilige productie van probiotisch 
vruchtensap garandeert, aldus de Deense 
ingrediëntenleverancier.

van de kwaliteitscacao TerraCacao.” (zie 
ook kader).

Clean label en kosteneffectief
Een ingrediëntenlijst zonder E-nummers 
staat nog steeds hoog op het wensenlijst-
je van fabrikanten. Diverse fabrikanten 
toonden E-nummervrije varianten van 
veel gebruikte ingrediënten. Culinar  
introduceert een range E-nummervrije 
zetmelen, Culinar Careful voor producten 
zoals soepen, sauzen, dressings en fruit-
preparaten. 
Stern-Wywiol Gruppe heeft clean-label 
stabilisatorsystemen voor mayonaise, 
ketchup en cultures op melkbasis. De  
uitdaging is om mayonaise of salade-
dressing terug te laten keren naar de  
originele consistentie na vriezen en ont-
dooien. Voor mayonaise bevat het sys-
teem droge ei-ingrediënten in plaats van 
vloeibaar ei vanwege de kosten en de vei-
lige verwerking.  
DSM lanceerde Maxavor YE All Natural, 
een range van natuurlijke, hartige 
smaakstoffen. De basis is gistextract. 
Deze term mag worden gedeclareerd als 
natuurlijk. Dit in tegenstelling tot pro-
cessmaakstoffen die ontstaan door ver-
hitting van een eiwit en een reducerende 
suiker. In de nieuwe wetgeving mogen 
deze niet meer als natuurlijk worden 
gedeclareerd. De natuurlijke staat van 
L-cysteïne, vaak gebruikt om zwavelach-
tige topnotes te produceren die worden 
geassocieerd met rund en kip, wordt ook 
in twijfel getrokken. Volgens DSM geeft 
Maxavor dezelfde smaakrichting als ther-
mische processmaakstoffen met het 
voordeel van de natuurlijke declaratie.

Meer nutriënten en natuurlijk
Het gezonder maken van levensmiddelen 
door toevoeging van ingrediënten was te 
zien bij de stand van Beneo. Het Belgi-
sche bedrijf introduceerde de rijstzemel 
RemyLive. Dit ingrediënt bevat micronu-
triënten zoals vitamine E en B en vezels 
die claims mogelijk maken. De rijstzemel 
is de buitenlaag van bruine rijst. Met dit 
ingrediënt is het mogelijk om volkoren 
rijstcrackers te maken. Daarnaast zorgt 
het voor een goede structuur van gluten-
vrij brood.
Chr. Hansen presenteerde een probioti-
cum voor gebruik in fruitsappen. De Lac-
tobacillus paracasei 431 is in staat te over-
leven in de lage pH van fruitsappen 
gedurende de houdbaarheidstermijn van 
acht weken. “Deze stam is wetenschap-
pelijk goed gedocumenteerd en wordt al 

ben om Désir te ontwikkelen. De juiste 
combinatie van vetten en chocolade was 
nodig om dit voor elkaar te krijgen.
DSM ontwikkelde ingrediënten waarmee 
de structuur van cakes ook tijdens opslag 
aantrekkelijk blijft. 
Het Delftse bedrijf breidde de CakeZyme 
range bakkerij-ingrediënten uit met de 
enzymen Majestic en Sublime. Beide 
enzymen verbeteren de kruimstructuur 
van cakes en muffins tijdens opslag bij 
kamertemperatuur. Volgens DSM kan de 
houdbaarheidstermijn van de cakes wor-
den verdubbeld zonder aan kwaliteit in te 
boeten op het gebied van structuur. 
Majestic combineert de effecten van lipa-
se en amylase, waardoor de cakes vers 
blijven. Het ingrediënt is vooral geschikt 
voor compacte cakes en muffins.  
Sublime is een lipase die emulgatoren 
vrijmaakt uit vetten. Deze emulgatoren 
voorkomen dat zetmeel verhardt gedu-
rende de opslag.   

Duurzaam en smaakvol
Duurzaamheid is een van de belangrijk-
ste trends in de voedingsmiddelenindus-
trie. IOI Loders Croklaan lanceerde een 
campagne waarin het benadrukt dat de 

supply chain van sheanoten duurzaam is. 
Het bedrijf werkte samen met Rainforest 
Alliance. Na onderzoek door deze stich-
ting bleek dat er geen grote kritische 
zaken met betrekking tot duurzaamheid 
zijn. In het tijdschrift Shea Matters, dat 
Loders Croklaan voor klanten en externe 
stakeholders publiceert, wordt de duur-
zame productie van sheanoten uitgelegd. 
Sheaboter kan na een fysisch-chemische 
aanpassing fungeren als vervanger van 
cacaoboter.
“We zijn al twintig jaar met duurzame 
cacao bezig”, vertelt De Lathouwer van 
Barry Callebaut. In België is fairtrade 
belangrijk, in Nederland Rainforest Alli-
ance en in Duitsland biologisch. Volgens 
De Lathouwer moeten internationale 
bedrijven meerdere duurzaamheidscerti-
ficaten hebben om te opereren in ver-
schillende landen. “We hebben nu ons 
eigen systeem opgezet voor de productie Dionne Irving

‘De mens vindt de combinatie 
van bitter en zuur gewoon  
niet lekker’

DSM introduceert Maxavor, een range van natuurlijke 
smaakstoffen voor hartige toepassingen.
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