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Stevia vindt 
zijn weg       
in Europa

Op stevia gebaseerde zoetstoffen genieten 

populariteit in de voedingsmiddelenindus-

trie vanwege de wens van de consument 

voor natuurlijke ingrediënten en calorie-

arme producten. De zoetstof biedt een 

alternatief voor kunstmatige zoetstoffen als 

aspartaam, acesulfaam-K en saccharine. 

Paraguay is het eerste land waar stevia commercieel werd 
gebruikt. dat was in 1908. Japan volgde in 1975 en de verenig-
de staten en australië in 2008. eind 2011 werd de zoetstof in 
europa goedgekeurd. mondjesmaat komen de producten met 
stevia op de europese markt.

zoeter dan sucrose waarbij reb A de hoog-

ste zoetkracht en minste bijsmaak heeft.

Frisdrankensector voorop
Stevia is een succes in de Verenigde Staten 

met merken zoals Purevia (van het bedrijf 

PureCircle) en Truvia (van Cargill) in zowel 

de consumenten- als ingrediëntenmarkt. 

Pepsico bracht Trop50, een sinaasappelsap 

met stevia, op de markt en meldde een 

verkoop van 74,3 miljoen dollar in het eer-

ste jaar met een distributie van 87%.

In 2011 zijn de meeste nieuwe producten 

geïntroduceerd in de VS, China en Japan. 

De frisdrankensector was verantwoordelijk 

voor 30% van het aantal nieuwe introduc-

ties met stevia in 2011. Volgens Innova 

Market Insights steeg het aantal frisdranken 

met stevia van minder dan 200 in 2010 

naar bijna 300 in 2011. Voor 2012 staat de 

teller in de eerste paar maanden al op 

meer dan 100 introducties. De VS zijn ver-

antwoordelijk voor de helft van de fris-

drankintroducties met stevia in 2011. Euro-

pa was verantwoordelijk voor 13% van de 

introducties in 2011 ondanks dat de goed-

keuring pas eind van dat jaar werd beves-

tigd. De populairste applicaties zijn drank-

mixes en dranken uit concentraat (29%) 

gevolgd door sappen, water met een 

smaakje, koolzuurhoudende dranken en 

ijsthee. 

Stevia rebaudiana Bertoni komt uit Zuid-

Amerika. Verschillende typen steviolglyco-

siden (SG) zorgen voor de zoete smaak. 

Stevioside en rebaudioside A (reb A) zijn 

de meest voorkomende SG-types. De ste-

violglycosiden worden uit de bladeren 

geëxtraheerd en zijn 200 tot 300 keer  

appelsientje  

sprankelfruit gezoet  

met stevia.
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Introducties in de VS
In de VS is Pepsico’s Tropicana Trop50, een 

met stevia gezoete sinaasappelsap met 

50% minder suiker, geïntroduceerd in 

2009. Halverwege 2011 is de drank nieuw 

leven ingeblazen en zijn er nieuwe sma-

ken geïntroduceerd, waaronder diverse 

theesmaken als framboos-groene thee,   

perzik, peer. Andere introducties betreffen 

een range ijstheedranken onder het merk 

Lipton dat wordt gelabeld als 100% natuur-

lijk met reb. A als zoetstof. In maart introdu-

ceerde RW Knudsen’s Light Pomegranate, 

Light Blueberry en Light Cranberry sappen 

die zijn gezoet met Truvia en 45% minder 

calorieën bevatten dan de standaard dran-

ken. Hansen introduceerde een Natural 

beverage range met vijf nieuwe fruit en 

thee drankmixen in zakjes gezoet met Tru-

via. Ook Coca-Cola gebruikt een zoetstof 

mengsel waarin Truvia zit, samen met   

erythritol en suiker. Dit mengsel wordt 

gebruikt voor Sprite en Fanta met minder 

suiker. 

Voorloper Frankrijk
Frankrijk introduceerde stevia (Truvia 97% 

zuivere reb A) al in 2010 vóór de Europese 

goedkeuring. Fanta Still van de Franse tak 

van Coca-Cola was de eerste introductie in 

2010. Na een jaar was het verantwoorde-

lijk voor 8% van de Fanta verkopen. Coca-

Cola meldde in maart 2012 dat het in 

navolging van het succes van Fanta Still 

ook stevia gaat gebruiken in Nestea en 

Sprite in Frankrijk. Het bedrijf heeft Truvia 

de afgelopen drie jaar in meer dan 30 pro-

ducten in zeven landen geïntroduceerd, 

maar voornamelijk in lijnextensies in klei-

ne merken. De toepassing in Nestea en 

Sprite duidt op een verschuiving naar grote 

merken in de frisdrankmarkt.

De rest van Europa
Fritz-Kola in Duitsland en Hartwall Jaffa 

Super in Finland zijn recente introducties 

in andere Europese landen. In april 2012 

introduceerde Eckes-Granini Iberica Grani-

ni Light sappen in Spanje met 30 calorieën 

per portie. In het Verenigd Koninkrijk was 

Britvic de eerste met een reformulering van 

zijn SoBe V-water. Dit drankje werd voor-

heen bekritiseerd vanwege het hoge sui-

kergehalte. Deze introductie zal de voorlo-

per zijn van meer introducties in Groot-

Brittannië. Coca-Cola zal in de 

Andere populaire zoetstoffen

Monkfruit
Monkfruit heeft in 2010 de GRAS status verkregen en 
neemt daarom toe in populariteit. De EU-goedkeuring 
wordt in de komende twee à drie jaar verwacht. Het is 
ongeveer 150 keer zoeter dan suiker. Tate&Lyle intro-
duceert verschillende combinaties van monkfruitextract 
met stevia, fructose en/of suiker.
McNeil Nutritionals, Splenda-producent, introduceert 
Nectresse met monkfruit, de eerste grote toepassing 
voor deze zoetstof.
Agavenectar
Agavenectar wordt geproduceerd in Mexico en Zuid-
Afrika en is 1,4 tot 1,6 keer zoeter dan suiker. Boven-
dien heeft het een lagere glycemische index (vergelijk-
baar met fructose) waardoor het wordt vermarkt als 
een gezonde natuurlijke zoetstof. Innova constateerde 
dat agave steeds meer als zoetsof wordt gebruikt in 
frisdranken, sauzen, ontbijtgranen en snoep.
Palmsuiker
Pure palmsuiker heeft een lage glycemische index ver-
geleken met geraffineerde suiker. De meeste nutriënten 
zijn nog in palmsuiker aanwezig na het kookproces. La 
Red Food (Nl) heeft een ‘gezonde chocolade’ gepro-
duceerd die gezoet is met palmsuiker.

Zuiveldrank van arla. Lipton Icethee. candarel-stevia zoetjes.
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toekomst volgen, verwacht Innova.

In Nederland zijn ook diverse producten 

met stevia op de markt (zie foto’s). Zo heeft 

Albert Heijn in de nieuwe huismerkdran-

ken, AH Cola & Sinas, stevia toegevoegd 

waardoor er 30% minder calorieën in de 

dranken zitten. Arla heeft een zuiveldrank 

met ‘honingkruidextract’, een andere naam 

voor stevia. Appelsientje bracht voor het 

eerst een koolzuurhoudende frisdrank op 

de markt waaraan stevia als natuurlijke 

zoetstof is toegevoegd.

Stevia in zoetwaren
De grootste trend op de zoetwarenbeurs 

ISM was het gebruik van stevia in snoep en 

kauwgom. In 2011 noteerde Innova 12 

kauwgoms met stevia, net als 10 koekjes 

en 9 chocoladeproducten.

Het Belgische bedrijf Cavalier heeft jaren 

ervaring met de productie van chocolade 

zonder suiker en bracht als eerste produ-

cent een reep met stevia op de markt. 

Samen met Barry Callebaut ontwikkelde 

het bedrijf een pure chocolade gezoet met 

stevia. Daarnaast biedt Cavalier kookcho-

colade met stevia aan door de vraag van 

bakkers en dessertchefs. 

Het Spaanse Torras heeft een uitgebreide 

lijn suikervrije chocoladeproducten. Het 

bedrijf komt nu op de markt met een pro-

duct gezoet met een mengsel van stevia en 

erythritol. Kalfany Süße Werbung, produ-

cent van de snoepjes Pulmoll, verving in 

de suikervrije range aspartaam en acesul

faam K voor stevia en fruitsapconcentraat. 

De claim die nu op de verpakking staat is: 

Naturally Pulmoll – The soothing little hel-

pers. Een lang en intensief traject ging 

vooraf aan deze productherformulering.  

Deze lancering valt tegelijkertijd met de 

introductie van Immun+, een lijn suiker-

vrije snoepjes van een andere Duitse pro-

ducent, Ragolds. Volgens het bedrijf zijn 

de snoepjes vanwege stevia “aantrekkelijk 

voor consumenten die op zoek zijn naar 

gezonde en smaakvolle producten met 

weinig calorieën”.

Labeling
Maar het is niet alleen goed nieuws wat 

stevia betreft. Er heerst enige controverse 

in de sector over het natuurlijk gehalte van 

stevia. Steviolglycoside, het ingrediënt ver-

antwoordelijk voor de zoete smaak van het 

steviablaadje, wordt geëxtraheerd met 

ethanol. Sommige EU-lidstaten zijn van 

mening dat stevia niet bestaat in zijn 

natuurlijke vorm zonder dit extractiepro-

ces. Daarom mag het niet als natuurlijk 

worden gelabeld. Als zij gelijk krijgen zal 

de claim ‘natuurlijk’ vervangen moeten 

worden door ‘van een natuurlijke bron’ of 

‘van plantaardige origine’. 

• martIJn kesteLoo •

m. kesteloo is marktanalist bij Innova market Insights 

bv, 026-3192006, martijn@innovami.com

Innova Database 

VMT belicht regelmatig producttrends op 
basis van een analyse uit de Innova Data-
base (www.innovadatabase.com). In de 
Innova Database zijn de wereldwijde pro-
ductintroducties samengebracht. De data-
base bevat productfoto’s, fabrikant- en 
merknaam en een complete ingrediënten-
lijst. Er zijn mogelijkheden voor onder meer 
trendanalyses, downloaden van trendrap-
portages van productcategorieën en 
e-alerts om online de mondiale ontwikkelin-
gen in productvernieuwing te volgen.

belgische chocolade met stevia van het merk chokay.albert heijn cola stevia.

stevia suikerklontjes van het merk Purevia.

voor het dossIer over 
stevIa
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