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brood. Bij de roomkaramel branden we 

minder ver.  Hierdoor is het product nog 

zoet en vloeibaar”, verklaart Douwma. 

De roomkaramels zijn negen maanden 

houdbaar. Dat is korter dan gebrande sui-

ker, vanwege het vocht dat nog in het pro-

duct zit. Afhankelijk van de gebruikte ingre-

diënten, heet het een room- of een aromati-

sche karamel. Roomkaramel bestaat uit een 

combinatie van suiker, invertsuiker (tegen 

Karamelsmaak populair

Buisman Ingredients ontwikkelt karamel voor MKB

Karamel is een traditionele smaak die 

steeds populairder blijkt. Onlangs introdu-

ceerde snackgigant Mars de reep Mars 

Caramel, een combinatie van karamel en 

chocolade op de Europese markt. Com-

binaties met chocolade, cacao en kof-

fi e zijn populair en niet alleen bij 

Mars. Ook kleine bedrijven zoals 

bakkers springen in op de populari-

teit van karamel. Deze mkb-bedrij-

ven hebben echter moeite om aan 

de juiste stoffen in het juiste volume 

te komen. 

Reden voor Buisman Ingredients 

om de smaak breder in de markt te zet-

ten, maar tegelijkertijd klantspecifi ek lever-

baar in kleine batches. “Afhankelijk van de 

doelgroep waarvoor onze klanten het pro-

duct maken, kan de karamel wat zoeter 

smaken voor kinderen of wat bitterder voor 

volwassenen”, vertelt Arianne Douwma, 

salesmanager bij Buisman Ingredients. 

“Producten met karamel passen meer in de 

verwentrend dan in die van gezondheid. 

Het hoge suikergehalte is daarom geen 

issue”, aldus Douwma.

Buisman Ingredients ontwik-
kelde voor één bakker een 
roomkaramel. Nu zet het 
bedrijf roomkaramels en 
aromatische karamels breder 
in de markt vanwege de 
stijgende populariteit van 
de smaak karamel in combi-
natie met chocoladeofkoffi e. 

kristallisatie van de stroop), vet (roomboter) 

en gecondenseerde melk voor de smaak. 

Applicaties zijn onder andere koek, cake, 

praline, patisserie. Aromatische karamel is 

hetzelfde als de gebrande suiker in poeder-

vorm, maar minder ver gebrand. Dit type 

karamel wordt gebruikt als saus of topping 

voor desserts, ijs of taart.

Bakstabiliteit
Bij de ontwikkeling van de karamel was de 

bakstabiliteit een uitdaging. “Als roomkara-

mel in een cake wordt meegebak-

ken, mag het niet te vloei-

baar zijn bij de hoge 

temperatuur van 180 

graden, omdat het 

anders uit het deeg 

stroomt.” Om dit toch 

voor elkaar te krijgen, 

voegt de suikerbrander 

een verdikkingsmiddel toe. 

Het was een lange zoektocht 

naar een verdikkingsmiddel dat tegen een 

hoge temperatuur kon en werkte bij een 

hoog suikergehalte (70 gram per 100 gram). 

Hetzelfde probleem geldt voor aromatische 

karamels. “In een zuiveldessert mag de 

kleur niet migreren in het product.” Ook bij 

een koekje zoals een stroopwafel werkt de 

roomkaramel goed als vulling. “Normaal 

wordt daar roomboter voor gebruikt. Dit is 

echter een duur ingrediënt.” Om dezelfde 

kwaliteit te halen zonder hoge kosten, kan 

volgens Buisman roomboter worden ver-

vangen door plantaardig vet. 

Gebrande suiker
De grondstof voor de roomkaramel is suiker 

afkomstig uit Nederland net als bij gebran-

de suiker, het product waarmee Buisman 

groot is geworden. De suiker voor de room-

karamel wordt ook gebrand, maar minder 

ver dan gebrande suiker. “Het branden 

zorgt voor de smaakvorming. Bij gebrande 

suiker wordt alle zoete smaak omgezet in 

bitter. Het product bevat geen vocht meer 

en is als poeder toe te voegen aan levens-

middelen 

zoals 
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De smaak karamel wordt steeds populairder.
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