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Ingrediënt & Product

Fred Brouns, dagvoorzitter en directeur 
van de opleiding Health Innovation 
Management aan de Universiteit van 
Maastricht, legt uit waarom de vervan-
ging van suiker door een alternatief zo 
lastig is. “De perceptie van de consument 
verandert doordat de smaak en de visco-
siteit veranderen”, aldus Brouns. De 
alternatieven voor suiker hebben applica-
tielimieten, zijn gevoelig voor consumen-
tenperceptie en hebben vaak een lage 

zoetkracht. Dit laatste is niet het geval 
met stevia. Steviolglycosiden geëxtra-
heerd uit de blaadjes van de van oor-
sprong Zuid-Amerikaanse plant Stevia 
Rebaudiana zijn tot 200 keer zoeter dan 
suiker zonder dat ze calorieën bevatten. 
Bovendien is uit onderzoek gebleken dat 

de natuurlijke zoetstof een verwaarloos-
baar effect heeft op de bloedglucosespie-
gel bij een aanbevolen dagelijkse inname 
van 4 mg/kilogram lichaamsgewicht/dag.

Verenigde Staten
In de jaren tachtig, vertelt Martijn Kes-
seloo, marktanalist bij Innova, werd ste-
via in de Verenigde Staten geïntrodu-
ceerd als smaakversterker, niet zozeer 
als suikeralternatief. 
In 2008 breidde het gebruik zich uit van-
uit de supplementen (zoetjes) naar 
gewone levensmiddelen. De drie 
belangrijkste claims die de Amerikaanse 
levensmiddelenindustrie gebruikt voor 
het promoten van stevia zijn: laagcalo-
risch, natuurlijk en allergievrij. Kreten 
zoals: zero calories, naturally sweetened, 
clean label staan op de verpakking van 
Amerikaanse levensmiddelen. 

Smaak
John Fry, expert op het gebied van zoet-
stoffen, verklaarde dat de belangrijkste 
technologische uitdaging bij het gebruik 
van steviolglycosiden, de combinatie 
smaak en concentratie is. Fry legt uit dat 
smaakafwijkingen, bitter en dropsmaak, 
ook in de meest ultrapure variant voorko-
men. “De afwijkingen komen niet door 
onzuiverheden en zijn vooral merkbaar 
bij hogere concentraties.” 
De nieuwe wetgeving bepaalt dat een 
caloriereductie van 30% of hoger vereist 
is bij het gebruik van steviolglycoside. In 
de wet is dit aangegeven in steviolequiva-
lenten. Een gebruiker moet uitrekenen 
hoeveel equivalenten de aangeschafte 
steviamix bevat, omdat de glycosiden 
variëren in gewicht: 1 mg steviolequiva-
lenten is bijvoorbeeld 3,04 mg reb A en 
2,53 mg stevioside. De aanbevolen dage-
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lijkse inname (ADI) is gesteld op 4 mg 
steviolequivalenten/kg lichaamsgewicht/
dag. 
Zijn er goede producten te maken binnen 
de toegestane concentratierange? Vol-
gens Fry zijn fruitsappen een heel goede 
productcategorie voor de toepassing van 
stevia. Een voorbeeld is de ontwikkeling 
van Trop50 van Tropicana. Zo hoeven 
fruitsapproducenten geen suiker meer 
toe te voegen aan hun sappen. Een ander 
aspect waar productontwikkelaars reke-
ning mee moeten houden is dat steviol-
glycosiden hygroscopisch zijn, ze nemen 
water op. Fry benadrukt dat door de 
wateropname de concentratie anders kan 
zijn bij gebruik. Een ander aspect is dat 
rebaudioside A (reb A) heel stabiel is bij 
verhitting tot 60°Celsius. Bij 100°C breekt 
ongeveer 12% af, maar zegt Fry, ook de 
afbraakproducten zijn zoet. 

Smaakmaskering
De vervanging van suiker door stevia 
zorgt voor minder calorieën, maar bete-
kent ook minder textuur, minder smaak 
en minder bulkvolume. Lars Bo Jorgen-
sen, general manager van NPSweet, een 
joint venture tussen suikerproducent 
Nordzucker en steviaproducent Pure-
circle, legt uit dat minder suiker betekent 
dat er een bulkstof moet worden toege-
voegd die geen calorieën bevat. Alterna-
tieven voor bulkmaterialen zijn suikeral-
coholen, polydextrose, oligosacchariden, 

vezels, gom, pectines en water. Er is vol-
gens Jorgensen behoefte aan nieuwe 
bulkstoffen zonder bij-effecten. Stevia is 
goedkoper dan suiker, maar bij de prijs-
bepaling moeten ook de kosten van de 
bulkstoffen en de smaakmasters worden 
meegenomen. 
Volgens Jorgensen kan suiker niet volle-
dig door stevia worden vervangen, maar 
is het een duidelijke toevoeging naast 
suiker. 

De wens van de consument
Wild Flavors ontwikkelde voor Ameri-
kaanse levensmiddelenproducenten al 
smaakmaskers. “We hadden tijd nodig 
om goede formuleringen te vinden”, ver-
telt Greg Horn, senior director technolo-
gy bij de Duitse smaakstoffenproducent 
Wild Flavors. Het was zoeken naar de 
juiste smaak, want dat is voor de Ameri-
kaanse consument het belangrijkste cri-
terium. Laagcalorisch is voor een derde 
van de Amerikaanse consumenten een 
drijfveer om producten met stevia aan te 
schaffen.
Horn is voorstander van het ontwikkelen 
van nieuwe producten met stevia in 
plaats van herformuleren. Wild Flavors 
heeft verschillende blends in het assorti-
ment met een verschillend gehalte aan 
steviolglycosiden en daarbij passende 
smaakmaskers. Deze bestaan uit zoetver-
sterkers, mondgevoelversterkers en com-
ponenten die de bitterheid maskeren. 

Andere zoetstoffen
Maureen O’Sullivan van Coca-Cola vertelt 
dat haar bedrijf altijd andere zoetstoffen 
zal blijven gebruiken. “We zullen aspar-
taam niet vervangen door stevia. We wil-
len dat de consument een keuze heeft.” 
O’Sullivan vertelt ook dat ze altijd een 
blend zullen gebruiken, vanwege de 
impact op de smaak. Uit testen bleek een 

blend waarbij 30% minder suiker wordt 
gebruikt de beste smaak op te leveren. 
Het bedrijf heeft al 30 producten op de 
markt buiten Europa. Ze zullen in 2012 
enkele producten op de markt brengen. 
Het zullen niet precies dezelfde produc-
ten zijn, want de Amerikaanse con-
sument is anders dan de Europese  
consument.
Coca-Cola heeft al kunnen experimen-
teren op de Europese markt in Frankrijk 
waar de zoetstof al een paar jaar is toe-
gestaan. De introductie is daar goed  
verlopen, aldus O’Sullivan. Fanta Still 
met 30% minder suiker is daar de tussen-
optie tussen full sugar en zero sugar. 

Claim
De Belgische chocoladeproducent Cava-
lier brengt chocolade op de markt met 
stevia. In chocolade wordt vaak maltitol 
gebruikt als suikervervanger, maar deze 
zoetstof heeft een laxatief effect, vandaar 
dat Cavalier blij was met het alternatief 
stevia. De claim die het bedrijf op de  
verpakking voert is: with sweeteners from 
stevia, a natural source. Felix Verdegem, 
directeur van Cavalier, meldt dat de  
Belgische autoriteiten streng zijn wat 
betreft de claims.  
Coca-Cola en chocoladeproducent Cava-
lier vertelden dat de Belgische autori-
teiten een set van guidelines hebben 
rondgestuurd waarin staat dat het label:  
stevia of stevia-extracten niet is toege-
staan. Toegestaan is: zoetstof uit stevia. 
Omdat het om een gezuiverd extract 
gaat, mag het niet meer als natuurlijke 
zoetstof worden geclaimd in België.  
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De introductie van Fanta Still in Frankrijk is goed verlopen.


