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Van sportvoeding 
tot stevia
ruim 7.000 mensen liepen langs meer dan 400 aanbieders van 
ingrediënten op de beurs health Ingredients europe op zoek 
naar ingrediënten voor bijvoorbeeld een clean label, een 
gezondheidsclaim of om de voedingswaarde van hun product te 
verhogen. gezondheidsclaims, maar ook vetreductie, minder 
zout en gewichtsmanagement zijn onderwerpen waar voedings-
middelenbedrijven nog steeds mee bezig zijn. 

“Het doel van een wetenschappelijk artikel 

is nieuwe kennis te beschrijven en hypo-

theses te testen. Dat is niet het doel van het 

NDA-panel van de EFSA. Dit panel beoor-

deelt een claim die op een commercieel 

verkrijgbaar product zal worden geplaatst”, 

verklaart Martin Ambroise van de EFSA tij-

dens het drukbezocht congres parallel aan 

de beurs in Frankfurt. 

Ambroise raadt indieners van een gezond-

heidsclaim aan om de guidelines van de 

Europese Commissie en van de EFSA goed 

te lezen, net als de documenten van goed-

gekeurde vergelijkbare claims. Vervolgens 

moet goed worden nagedacht hoe en wat 

te gaan doen. Veel claims zijn afgewezen 

omdat de ingediende dossiers – de eerste 

stap voor goedkeuring van een gezond-

heidsclaim – niet volledig waren. De dit 

jaar gepubliceerde guidelines maken het 

voor bedrijven duidelijker waaraan moet 

worden voldaan om een goed dossier in te 

dienen. Het is helder dat de EFSA veel 

informatie vereist en dat maakt claims 

alleen mogelijk voor bedrijven met een 

goedgevulde beurs of voor ingrediënten 

die een goed gedefinieerde biomarker heb-

ben. Dat was dan ook de teneur tijdens het 

congres en op de beursvloer. 

Prijskaartje
De humane studies om het effect van een 

ingrediënt te bewijzen, vormen voor veel 

bedrijven een financiële barrière om een 

claim in te dienen. Volgens Christiane 

Alexander, senior consultant bij Analyze & 

Realize, is het mogelijk betaalbare klini-
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creanutrition pakte op de beursvloer uit met de goedgekeurde claim voor beta-glucan uit haver.
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sche trials uit te voeren. Belangrijk is te 

weten wat de marketingafdeling wil clai-

men en welke populatie en relevante bio-

markers daarbij horen. “De EFSA wil 

karakterisatie van het ingrediënt”, bena-

drukt Alexander en houdt de toehoorders 

voor: “Gebruik bestaande data. Gecombi-

neerd met een trial en ondersteunend 

bewijs kan de bewijslast al voldoende 

zijn.” 

Tijdens een rondgang langs bedrijven op 

de beursvloer bleek echter dat het prijs-

kaartje van uitvoerige klinische trials voor 

veel bedrijven een reden is geen dossier 

voor een gezondheidsclaim bij de EFSA in 

te dienen. Een manier om toch mee te lif-

ten op goedgekeurde claims, is door vita-

mines toe te voegen waarvan de claim wel 

is goedgekeurd. Ook kunnen ‘softere 

claims’ worden gebruikt.

Communicatie
De bewoording van een goedgekeurde 

claim moet door de Europese Unie worden 

gecontroleerd. Een voor de consument 

onbegrijpelijke claim mag niet op de ver-

pakking. Als voorbeeld werd genoemd de 

goedgekeurde claim van chocoladeprodu-

cent Barry Callebaut over cacaoflavonolen. 

Deze verbeteren de elasticiteit van de 

bloedvaten. EFSA zegt dat de bewoording 

van de claim een taak is van de commissie 

en de individuele lidstaten: “Daar zijn wij 

niet in gespecialiseerd.” Ambroise merkt 

op dat sommige termen tijd nodig hebben 

alvorens de consument eraan gewend is. 

“Tien jaar geleden was cholesterol ook nog 

niet bekend bij de consument.”

Navraag bij Barry Callebaut leert dat het 

bedrijf nadenkt over hoe de claim te ver-

woorden richting consument. “We denken 

aan het tegengaan van koude handen en 

voeten of hoofdpijn door te weinig bloed-

doorstroming”, vertelt Sofie de Lathouwer. 

Barry Callebaut verwacht dat er volgend 

jaar commerciële producten met Acticoa 

op de markt komen. Er is interesse van 

klanten die in nichemarkten werken, zoals 

chocolademelk of ontbijtgranen. 

CreaNutrition pakte op de beursvloer uit 

met de goedgekeurde claim voor beta-glu-

can uit haver. Volgens de EFSA is aange-

toond dat dit ingrediënt het serumcholeste-

rol en het postprandial bloedglucosegehal-

te verlaagt. Bovendien verbetert het, 

afhankelijk van het gehalte, de darmfunc-

tie. Het bedrijf vertaalt nu de claim richting 

consument. Goedkeuring kwam er doordat 

er al veel bewijs lag voor cholesterolverla-

ging uit onderzoek van Unilever. “De 

wetenschap achter het mechanisme van 

cholesterolverlaging was bekend”, vertelt 

Ruedi Duss, managing director bij 

CreaNutrition.

Stevia zet door
Sinds een jaar is de natuurlijke zoetstof ste-

via goedgekeurd voor gebruik in voedings-

middelen in Europa. Sindsdien is de 

natuurlijke zoetstof geaccepteerd door pro-

ducent en consument. Uit onderzoek van 

Cargill blijkt dat er in elk land een (ver-

schillend) percentage consumenten is dat 

smaak wil opgeven voor gezondheidsvoor-

delen. Om de massa te bereiken, is het 

echter zaak de smaak goed te krijgen. 

Coca-Cola’s portfolio bevat steeds meer 

dranken met een blend van sui-

ker en stevia. “Een suikerver-

vanger kan suiker niet imiteren. 

Een blend komt het dichtst in 

de buurt”, vertelt David 

Machiels, EU Sparkling &     

Global Fermentation Platform 

Director van de Coca-Cola 

company. “Stevia is na aspartaam de meest 

bekende zoetstof bij de consument. We 

introduceren nieuwe producten afhanke-

lijk van de bekendheid van consumenten 

met stevia in een bepaald land.” In Frank-

rijk, waar stevia al eerder was toegestaan, 

kwamen Coca-Cola Sprite en Nestea met 

stevia (30 procent minder suiker) op de 

markt. 

Private label
“Aan het eind van 2012 is 50% van de 

nieuwe producten met stevia in Europa op 

de markt”, vertelt Sue Bancroft, Global 

Marketing Director van steviaproducent 

Purecircle. Naast de merkfabrikanten 

‘ Tien jaar geleden was 
cholesterol nog onbe-
kend voor de consument’

Zelfs ketchup bevat de natuurlijke zoetstof stevia.
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onderscheiden. Arla Food Ingre-

dients introduceerde Lacprodan 

Hydro.365, een gehydrolyseerd wei-eiwit 

dat bij consumptie volgens Troels Nør-

gaard Laursen, senior manager Health & 

manager Performance Nutrition, de spieren 

in minder dan 24 uur doet herstellen. Het 

hydrolysaat bestaat uit aminozuren en 

60% kleine peptiden (met minder dan 6 

aminozuren). “Deze absorberen sneller 

dan eiwitten en losse aminozuren.” Door 

de samenstelling is 40 gram eiwit per 100 

ml toe te voegen zonder dat het drankje 

wrang smaakt. Ook is het volledig oplos-

baar, waardoor heldere drankjes te formu-

leren zijn.

Het Franse bedrijf Ingredia Nutritional 

haalt de eiwitten voor sportdrankjes uit 

melk. Een 250 ml flesje Tone Up bevat 35 

gram eiwit. Met een geheim proces kun-

nen ze ongedenatureerd melkeiwitisolaat 

(MPI) produceren dat 88% minder visceus 

is dan standaard MPI. Andere kenmerken 

van Tone Up: het is UHT-stabiel bij pH 7 

en de aminozuren komen langzaam (in 

zeven uur) vrij. 

Vetreductie
De claim ‘minder vet’ is geëvolueerd tot 

‘minder verzadigde vetten’ of ‘geen trans-

vetten’. De claims worden specifieker, ver-

telt Roquette. Het aantal calorieën en het 

vetgehalte vormen nog steeds de belang-

rijkste nutritionele informatie voor de con-

sument. Er blijft dus markt voor vetvervan-

gers die geen invloed hebben op de smaak 

en textuur. Roquette produceert samen met 

Solazyme een vetvervanger op basis van 

micro-algen. Het product is rijk aan onver-

zadigde vetzuren en heeft een met olijfolie 

vergelijkbaar profiel. 30 tot 60% vetreduc-

tie is mogelijk. 

Beneo presenteerde inuline als gecombi-

neerde vetvervanger en toegevoegde vezel 

binnen het thema gezond snacken.

Omega-3 vetzuren
Omega-3 vetzuren (DHA en EPA) worden 

belangrijk geacht voor de ontwikkeling van 

de hersenen. DSM investeert in de produc-

tie van omega-3 olie met de aankoop van 

de bedrijven Ocean Nutrition (omega-3 uit 

vis zoals sardines en ansjovis) en Martek 

(omega-3 uit algen). De algenolie is 

belangrijk als vegetarische bron en voor 

mensen met een visallergie. De twee 

bedrijven die nu onderdeel zijn van DSM 

concurreren niet met elkaar, vertelt een 

medewerker van Ocean Nutrition. Visolie 

is goedkoper dan algenolie, dat voor 

bepaalde drankenapplicaties te duur is. 

Sommige klanten willen een vegetarische 

bron van olie en zijn bereid daarvoor extra 

te betalen. Ook de applicatie speelt een 

rol: voor melk wil men soms algenolie, 

voor snoepjes visolie. 

Op de beurs was ook krillolie te vinden 

van de Noorse producent Aker BioMarine. 

Krill is een verzamelterm voor garnaalach-

tige ongewervelden. De omega-3 fosfolipi-

de EPA/DHA uit krill is vooral populair in 

de Verenigde Staten en in toenemende 

mate in Australië. De capsules krillolie ver-

markt Aker BioMarine als ‘burp-free’. Dit 

betekent dat consumenten na inname geen 

onaangename visboertjes laten. Het bedrijf 

heeft een MSC-keurmerk voor de oogst en 

traceerbaarheid van zee tot schap. 

Eiwitrijke dranken
De populariteit van duursporten zoals 

marathons, fietstochten en triatlons neemt 

de laatste jaren enorm toe. Steeds meer 

amateursporters zijn zich ervan bewust dat 

sportvoeding belangrijk is voor het herstel 

na een training. Ingrediëntenleveranciers 

spelen daarop in. “Eiwit wordt main-

stream”, zo verklaart de Ierse zuivelprodu-

cent Glanbia de populariteit. Op de beurs-

vloer presenteerden veel zuivelfabrikanten 

een eiwitdrank bestemd voor fanatieke 

sporters. De smaak, het type eiwit en het 

gehalte aan eiwit per 100 gram eindpro-

duct zijn de belangrijkste kenmerken 

waarop fabrikanten zich proberen te 

haken ook private label-producenten in   

op de steviatrend in Frankrijk (Ole) en 

Nederland (AH). Bancroft is vooral tevre-

den over de acceptatie dwars door alle 

categorieën heen. “Zuivel, dranken, sau-

zen en zelfs ketchup bevatten nu stevia.”

Purecircle maakt als steviaproducent en 

-aanbieder zelf ook een stap. Het bedrijf 

heeft vijf steviablends in zijn portfolio. 

“Door verschillende blends te mengen, 

bieden we klantspecifieke oplossingen 

aan. Vroeger was alles reb. A”, vertelt Ban-

croft. “Nu zoeken we naar de juiste blend 

voor een specifiek product. Voor water met 

een smaakje moet de zoete smaak licht en 

niet overheersend zijn. Een ander product 

vereist een dikker mondgevoel.” 

Naast Purecircle waren er nog vele aanbie-

ders van steviavarianten. Meest in het oog 

springende was Tasteva. Door de juiste 

combinatie van steviolglycosiden heeft 

Tasteva volgens producent Tate & Lyle geen 

smaakafwijking. Het coladrankje met ste-

via dat was te proeven, bevatte 50% min-

der suiker.

• dIonne IrVIng •

ruim 7.000 mensen bezochten dit jaar de health Ingredients    

europe in Frankfurt.

15-17 2012_VMT26_FA.indd   17 06-12-12   15:38:27


