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Ingrediënt & Product

Met veel enthousiasme leiden Rinus 
Heemskerk, director of innovations, en 
Hans Groot, manager cacao division, een 
klein groepje journalisten rond in het half 
jaar oude Advantage Centre (500 vierkante 
meter) van ADM in Koog aan de Zaan. Alle 
pilotapparatuur, zoals de sproeidroogma-
chine, textuuranalyzer en het UHT-systeem 
voor het maken van chocolademelk, komt 
aan bod. We mogen chocolademelk proe-
ven met verschillende vetgehaltes en ver-
schillende zuurgraad. We proberen ook 
yoghurt met chocoladesmaak, een innova-
tie die vorig jaar is gepresenteerd op de 
vakbeurs FiE. We leren dat het vetgehalte 
van de melk invloed heeft op de kleur in 
chocolademelk.
Hoe belangrijk de kleur is, blijkt ook uit 
de cakes die we ter plekke bakken met 
drie verschillende cacaopoeders. De 
invloed van de verschillende poeders op 

de smaak van de cake is beperkt, maar 
de ene cake is roodachtig, terwijl de 
andere een diep donkerbruine kleur 
heeft; het is maar net waar de consument 
behoefte aan heeft. We proeven ook bon-
bons met een chocoladevulling met 74% 
cacao zonder dat het bitter smaakt en 
korstdeeg met een deel cacaoboter in 
plaats van roomboter.
Deze experimenten laten zien waar de 
klanten van ADM naar op zoek zijn:  
chocoladeproducten die aan de smaak 
van de consument voldoen en toch  
kosteneffectief zijn. Het ‘less is more’-
concept moet daarop inspelen. Aan de 
basis hiervan staat het fundamentele  
verschil tussen de vraag en het aanbod 
van cacaopoeder. 

Vraag cacaopoeder 
Door de toenemende vraag naar cacao-

poeder uit vooral Zuid-Amerikaanse lan-
den, neemt de prijs van het ingrediënt 
toe. Binnen het ‘less is more’-concept 
ontwikkelde ADM verschillende cacao-
poedervarianten die maken dat gebrui-
kers minder poeder hoeven te verwerken 
(kostenbesparend) zonder in te boeten 
aan smaak. Een van deze poeders is een 
donkere droge cacaopoeder met de 
naam D11EB. Het poeder heeft een vet-
gehalte van 10 tot 12% en een sterke 
cacaosmaak. Het is volgens ADM de  
donkerste variant op de markt. De bijna 
zwarte kleur is toepasbaar in zuiveldes-
serts, roomijs, koekjes, cakes, compound 
coatings en bonbonvullingen. Gebruikers 
kunnen 4% van dit poeder gebruiken in 
plaats van de gebruikelijke 5% van een 
iets minder donker poeder zonder dat de 
cacaosmaak achteruit gaat. Ondanks dat 
de extra donkere variant iets duurder is, 

ADM Cocoa opende eind zomer 2011 in de vestiging in Koog aan de Zaan een Advantage Centre 

waar het bedrijf onder andere seminars organiseert voor zijn klanten. Er komen onderwerpen aan 

bod zoals kostenreductie, herformulering, duurzaamheid en innovatie. Het centrum biedt ruimte 

aan 50 bezoekers. Drie ruimtes zijn ingericht voor experimenten met zoetwaren, zuivel en 

bakkerijproducten. 

ADM innoveert samen met klant in Advantage Centre

Kosten en smaak bepalen 
keuze cacaopoeder

Het Advantage  
Centre is ingericht 
voor experimenten 
met zoetwaren,  
zuivel en bakkerij
producten.
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zijn de kosten voor de aangepaste recep-
tuur toch lager dan het oorspronkelijke 
recept.
De prijs van cacaoboter, van oorsprong 
altijd hoog, is gedaald door de toene-
mende vraag naar cacaopoeder. Het is  
nu zelfs voordelig om roomboter in korst-
deeg gedeeltelijk te vervangen door 
cacaoboter, zonder de smaak te veel te 
beïnvloeden, zo bleek uit de smaaktes-
ten. Een percentage tot ongeveer 12% is 
mogelijk. Hogere percentages zijn lastig, 
vertelt een ADM-medewerker, omdat 
cacaoboter hard is bij kamertemperatuur 
wat de textuur van het korstdeeg beïn-
vloedt.

Smaakontwikkeling
De smaak van cacaopoeder wordt 
bepaald door meer dan 500 componen-
ten. De componenten worden gevormd 
tijdens de fermentatie van de cacao-
bonen. Het roosteren van de bonen  
veroorzaakt Maillard reacties waardoor 
nog meer smaakcomponenten ontstaan. 
Ook de temperatuur, het vochtgehalte, 
de pH en de reactietijd beïnvloeden de 
gevormde smaakcomponenten.
Cacaopoeder wordt gealkaliseerd om de 
zuren aanwezig in de boon deels te neu-
traliseren. De cacaonibs worden met een 
basische oplossing zoals kaliumcarbo-
naat behandeld. Alkalisatie heeft direct 
invloed op de kleur, smaak, oplosbaar-
heid en pH van cacaopoeder.
Niet-gealkaliseerde poeders hebben een 
fruitige cacaosmaak met zure noten. 
Licht gealkaliseerde poeders hebben een 
milde cacaosmaak en sterk gealkaliseer-
de poeders zijn bitter met een uitgespro-
ken cacaosmaak. Al deze poeders zijn 
beschikbaar in verschillende kleurscha-

keringen. De keuze voor het type cacao-
poeder hangt sterk af van de gewenste 
eindkleur van het product. Om een don-
kere chocolade-achtige smaak te krijgen 
is een sterk gealkaliseerde cacaopoeder 
nodig.
De karakteristieken van cacao – smaak, 
kleur, vetgehalte, pH, oplosbaarheid, 
waterabsorptie en de microbiologische 
gesteldheid – worden gekozen bij de  
toepassing. De oplosbaarheid is bijvoor-
beeld belangrijk voor granen met een 
chocoladelaagje. “Het laagje moet wel 
oplossen in koude melk. Voor andere 
toepassingen is dat juist ongewenst.”
Bakkerijmixen, zoals cake- en brownie-
mixen, vooral populair in de Verenigde 
Staten, hebben gealkaliseerd cacaopoe-
der als cacao-ingrediënt. Voor zuivel, een 
van de meest populaire categorieën voor 
een chocoladesmaak, is poeder met een 
milde cacaosmaak gebruikelijk. Donkere 
poeders, de bittere cacaosmaken,  
worden grijs in zuivel.

Melkvriendelijke cacaopoeders
Zuivel en drankjes met een smaak vor-
men de grootste afnemers van cacao-
poeder van ADM. “De cacaopoedermarkt 
groeit hard”, vertelt Heemskerk. ADM 
verwerkt per dag 3.500 ton cacaobonen. 
Daarvan blijft 2825 ton over als cacao-
nibs. Bijna een derde daarvan wordt ver-
werkt door de chocolade-industrie.  
De rest van de nibs wordt gescheiden in 
poeder en cacaoboter.
Volgens Heemskerk is chocolademelk 
een moeilijk product omdat de 
cacaodeeltjes kunnen bezinken. “We 
hebben melkvriendelijke cacaopoeders 
ontwikkeld die niet bezinken in de vloei-
stof.” Het type cacaopoeder (kleur, 

smaak, deeltjesgrootte, mate van alkali-
satie en de werking in melk) is van 
invloed op de mate waarin een chocola-
demelk een stabiel netwerk vormt van 
eiwit en vet. Behalve cacaopoeder zijn 
ook het type en de hoeveelheid stabilisa-
tor en het vetgehalte van de melk belang-
rijke onderdelen van de receptuur.

Kleurbepalend
De keuze voor een bepaalde kleur cacao-
poeder is afhankelijk van de voorkeur van 
de consument en de kosten. Een donkere 
kleur wordt geassocieerd met een sterke 

cacaosmaak. Het vetgehalte van de melk 
heeft een grote invloed op de kleur: hoe 
hoger het vetgehalte, hoe lichter de 
kleur. Daarnaast bepaalt het productie-
proces de kleur door de agglomeratie van 
de eiwitten tijdens sterilisatie. 
Bij de keuze voor cacaopoeder voor een 
bakapplicatie (cake of koekjes) is het 
belangrijk om te weten hoe het poeder 
door het bakproces wordt beïnvloed.  
De pH van een cake is hoger door het 
bakpoeder. Daardoor zal het cacao-
poeder roder zijn. Gealkaliseerde poe-
ders hebben een hogere pH en vereisen 
minder bakpoeder in de bakmix. Te veel 
bakpoeder zorgt voor een rodere cake  
na het bakken. 

Reportage

Dionne Irving

‘Het is nu voordelig roomboter 
in korstdeeg gedeeltelijk te 
vervangen door cacaoboter’

Naast kostenreductie ziet ADM duurzaamheid 
als grote trend. Het bedrijf investeert in de ken-
nis van cacaoboeren in Ivoorkust en Nigeria om 
de opbrengst van cacaowinning te verhogen. 
Om te voldoen aan de toenemende vraag naar 
cacaopoeder moet er tot 2020 zeker 1 miljoen 
ton cacao extra worden geproduceerd. ADM 
haalt 72% van de cacaobonen uit Afrika en dan 
vooral uit Ivoorkust, 16% uit Azië en 12% uit de 
Americas. Het bedrijf participeert in diverse 
duurzaamheidsprojecten, zoals het Global Har-
vest Initiative en het World Economic Forum 
New Vision for Agriculture.
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