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Product en ontwikkeling

Cyclamaat, aspartaam en ace-

sulfaam-K hebben hun glorie-

tijd gehad. Nieuwe zoetstoffen

doen hun intrede. Splenda ver-

overt in hoog tempo markt-

aandeel. Smaak, advertentie-

campagnes en gezondheids-

aspecten zijn de inzet van hevi-

ge concurrentie.

De oudste kunstmatige zoetstof is het in
1879 ontdekte saccharine. Nadeel van
saccharine is de bittere, metaalachtige
nasmaak. Dat was ook de reden van het
snelle succes van aspartaam dat in 1981
in de VS werd toegelaten. Aspartaam
breekt echter af bij hoge temperaturen
en wordt daarom alleen toegepast in fris-
dranken en tafelsuikers. In 1988 deed een
volgende zoetstof zijn intrede: acesul-
faam-K (Sunett) van Nutrinova. Acesul-
faam is bestand tegen hitte, maar smaakt
enigszins bitter. Aspartaam is, met een
jaarlijkse verkoop van 2.000 ton, nog
steeds marktleider in Europa, gevolgd
door acesulfaam-K.
In de VS is sucralose sinds 1998 toege-
staan. Sucralose is ontwikkeld binnen
een samenwerkingsverband tussen Mc-

Neil Nutritionals en de grote Britse sui-
kerfabrikant Tate & Lyle. PepsiCo, Gene-
ral mills en Unilever behoren tot de klan-
tenkring. Het product wordt verkocht
onder de merknaam Splenda. Splenda

verdrong al snel andere tafelsuikers. De
stof heeft nu in het tafelzoetstoffenseg-
ment een marktaandeel van 50,4%.
Equal (aspartaam, Merisant Co) is twee-
de met 18,5% en Sweet ’n Low (sacchari-
ne) derde met 15,2%.
In 2004 werden, gelijktijdig met het be-
sluit om in Europa het gebruik van cycla-
maat te beperken, sucralose (E 955) en
het zout van aspartaam-acesulfaam K (E
962) als nieuwe intensieve zoetstoffen
toegelaten.

Aspartaam
Monsanto kocht in 1985, enkele jaren na
de toelating van aspartaam, een goud-
mijn toen het producent The NutraSweet
Company overnam. Aspartaam is toege-
laten in 100 landen, wordt toegepast in
5.000 producten en wordt regelmatig ge-
consumeerd door 250 miljoen mensen.
De grote Colamerken in de VS gebruiken
allemaal aspartaam, in Engeland
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Intensieve zoetstoffen zullen in de na-
bije toekomst ook concurrentie on-
dervinden van zoetstoffen met een
lage zoetkracht. De voorspelling is
dat nieuwe polyolen, zoals erythritol
van Cargill Cerestar, de komende ja-
ren met 15% groeien. Erythritol wordt
binnen enkele maanden in de Benelux
geïntroduceerd.
Van nieuwkomer tagatose is zelfs de
verwachting dat het de komende vijf
jaar met 20 tot 25% per jaar groeit.
Arla Foods verwacht binnen een jaar
een toelating voor tagatose, een zoet-

stof gemaakt van lactose, in Europa.
Arla Foods claimt het tekort aan su-
cralose op te kunnen vangen. Door
sucralose met tagatose te combine-
ren kan 25% worden bespaard.
Het nog onbekende Amerikaanse
bedrijf Swiss Research komt met een
natuurlijk alternatief. Het product
Shugr, een vrij suggestieve naam, is
een mengsel van erythritol en tagato-
se. Het gepatenteerde product is in
de VS toegelaten als GRAS en binnen
enkele maanden te verwachten op de
Europese markt.

Natuurlijke alternatieven
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gebruikt meer dan 80% de stof.
In de VS loopt de commotie rond deze in-
tensieve zoetstof echter hoog op. De ac-
tiegroep Mission Possible International
voert een hevige strijd tegen aspartaam.
Dat leidde tot hoorzittingen in het con-
gres. De FDA hield aanvankelijk de toela-
ting van aspartaam 16 jaar tegen. Na
goedkeuring in 1981 bleek dat 85% van de
consumentenklachten die de FDA binnen-
krijgt ging over bijwerkingen van aspar-
taam. Ook in Nederland voeren actiegroe-
pen campagnes tegen aspartaam

(www.aspartaam.nl). Het Voedingscen-
trum en de Consumentenbond verklaren
daarentegen dat aspartaam veilig is.
Vanwege de tegenstand en om niet te wor-
den geconfronteerd met eventuele scha-
declaims van consumenten wilde Mon-
santo in de jaren negentig weer van Nutra-
Sweet af. In 2000 nam het Japanse Ajino-
moto de Europese activiteiten en Merisant
de Amerikaanse activiteiten over. Eind
vorig jaar kondigde Ajinomoto aan de pro-
ductiecapaciteit uit te breiden tot 10.000
ton. Het bedrijf geeft aan dat vooral bui-
ten de VS en Europa de vraag naar produc-
ten met aspartaam nog toeneemt.
Het Nederlandse DSM, dat via Holland

Sweetener Company een
50/50-joint venture met het
Japanse Tosoh) al enkele
decennia aspartaam levert,
profileert zich in tegenstel-
ling tot concurrent Nutra-
Sweet niet nadrukkelijk als
leverancier en probeert zo
uit de wind te blijven.  The
NutraSweet Company eiste
dat de merknaam Nutra-
Sweet goed zichtbaar was
op de verpakking. Door die
eis niet te stellen won Hol-
land Sweetener Company
(HSC) klanten, aldus DSM-
directeur Sijbesma in FEM
Business in september
2004. HSC heeft zo’n 20%
marktaandeel.

Sucralose
De introductie van Splenda, de zoetstof
sucralose, betekent grote concurrentie
voor aspartaam. De verkoop van Splenda
steeg in 2004 met 33% van $ 130 naar
$ 173 miljoen. Volgens Datamonitor werd
het product wereldwijd in 2004 in 1.436
nieuwe producten toegepast tegen 573 in
2003. De groei is te danken aan de agres-
sieve marketingcampagne waarin het als
natuurlijk en ‘gemaakt van suiker’ gepro-
fileerd wordt (zie kader). Belangrijkste

verkoopargument is dat het meer naar
suiker smaakt dan andere intensieve
zoetstoffen en niet de vlakke, holle
smaak van aspartaam heeft.
Dat de belangen groot zijn, blijkt wel uit
het feit dat Coca-Cola in februari aan-
kondigde met een nieuwe Cola-light te
komen, waarin Splenda in plaats van as-
partaam wordt gebruikt. De toelating in
Europa zal de verkoop verder doen groei-
en. Tate & Lyle neemt echter geen nieuwe
klanten aan voordat de twee nieuw te
bouwen fabrieken in 2007 klaar zijn. Na-
deel voor de afnemers is dat sucralose
tien keer zo duur is als aspartaam.
Amerika zou Amerika niet zijn als er geen
anti-Splenda-lobby zou zijn. Vooral dr.
Joseph Mercola wijst er op dat sucralose
(trichlorogalactosucrose) tot verkleining
van de thymus en vergroting van de lever
en nieren leidt in proefdieren (www.mer-
cola.com). Ook de Sugar Association
(Amerikaanse suikerstichting) sluit zich
aan bij de kritiek met een forse publieks-
campagne op haar website 
www.truthaboutsplenda.com.

Acesulfaam-K
Acesulfaam-K wordt in 4.000 producten
toegepast. Nutrinova is op dit moment in
Europa actief om haar marktaandeel vei-

roveren terrein

“Bijna overal waar je suiker gebruikt, kun je Splenda gebrui-
ken” , zegt de advertentie. Maar met vijf glazen frisdrank zit
dit meisje al boven de ADI (Accepatable Daily Intake).

Amerika zou Amerika niet zijn als er
geen anti-Splenda-lobby zou zijn

Markt voor intensieve zoetstoffen (verkoop vanaf fabriek)
Verkoop
naar Zoet- Omzet Markt-
soort kracht Merk Fabrikant miljoen $ aandeel %

Aspartaam 180 Nutrasweet, Ajinomoto, 
Equal Merisant Co, HSC 550 55

Sucralose 600 Splenda Johnson&Johnson, 
Tate&Lyle 130 13

Acesulfaam K 200 Sunett Nutrinova 120 12
Cyclamaat* 30 110 11
Saccharine 300-500 Sweet ‘n Low Cumberland 

Packing Co 80 8
Stevia*, ** 300 Diversen 10 1
Neotaam 8000 Neotame The NutraSweet 

Company 0
*Niet toegelaten in VS.

**Sinds 2000 verboden als ingrediënt in Europa.

Bron: Tate & Lyle, New Nutrition Business, dec/jan 2005.
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lig te stellen. Zij maakt de Europese industrie duidelijk dat
cyclamaten goed zijn te vervangen door haar product acesul-
faam-K. Het zou, in combinatie met sucralose, de smaak van
suiker beter benaderen.
Voorheen werd de combinatie met aspartaam nogal gepropa-
geerd omdat de zoetstoffen synergetisch werken: in combinatie

is er veel minder van nodig dan van de stoffen afzonderlijk. Nu-
trinova heeft ook uitgebreide testen gedaan om door een com-
binatie met cyclamaat, het gehalte aan cyclamaat in frisdranken
terug te dringen tot de nieuwe niveaus van 250 ml/l, zonder ex-
tra kosten te maken en met behoud van smaak. 

Neotaam
Nog meer nieuwe zoetstoffen staan aan de poort te dringen.
The NutraSweet Company, die in de jaren tachtig succesvol was
met de introductie van aspartaam, wedt nu op een nieuw paard:

“We willen dit succes herhalen
met neotaam, zodra we toela-
ting hebben van diverse wet-
gevers over de hele wereld.”
Neotaam is een zoetstof van
de nieuwe generatie die wordt
gekenmerkt door een schone,
zoete, suikerachtige smaak.
Het is een dipeptide, gevormd
uit de aminozuren fenylalani-
ne en aspartinezuur en is
8.000 maal zo zoet als gluco-
se. De verwachting is dat het
van grote waarde kan zijn voor
de voedingsmiddelen- en
drankindustrie aangezien het

de gehaltes intensieve zoetstoffen aanzienlijk kan verlagen.
Neotaam, dat sterk verwant is aan a spartaam, werd in 2002 in
de VS toegelaten en is ver gevorderd in de Europese procedure.

Literatuur
Deel 1 van Intensieve zoetstoffen onder vuur verscheen in VMT nr. 11, 2005,
pp. 22-23.

Corné van Dooren
Ir. C. van Dooren is freelance journalist.

Van alle klachten die de FDA, na toelating in
1981 binnen kreeg, ging 85% over

bijwerkingen van aspartaam

Zoetstoffenmarkt
Business Communications (BCC) schat de wereldwijde
zoetstoffenmarkt op $ 10,9 miljard (2002), bestaande uit
$ 9,7 miljard HFCS (hoogfructosemaïssiroop) en $ 1,2
miljard intensieve zoetstoffen en suikeralcoholen. Deze
laatste groep groeit echter explosief. Volgens het Britse
marktanalysebureau Freedonia zijn de intensieve zoet-
stoffen met 8,3% per jaar de snelst groeiende groep
binnen de ingrediëntenmarkt. Amerika heeft de grootste
verkoop met $ 550 miljoen, gevolgd door Europa en Azië,
met elk $ 220 miljoen. 

Splenda verdringt tafelsuikers zoals Sunett,
Canderel en NutraSweet.

COPA
Gerard Doornbos (57), onlangs gekozen tot een van
de vice-presidenten van de Europese boerenorganisa-
tie Comité des Organisations Professionelles Agricoles
(COPA), neemt binnen deze organisatie de komende
twee jaar de portefeuille Milieu voor zijn rekening.
Doornbos is tevens directeur van LTO Nederland en
onder meer lid van het dagelijks bestuur van de Soci-
aal-Economische Raad (SER).

Medellín Secret
Dirk Loots is per 1 april 2005 managing director geworden van het
nieuwe Colombiaanse koffiemerk Medellín Secret. Loots houdt
zich onder meer bezig met de introductie van het innovatieve
merk.
Eerder werkte deze oud-hockeyinternational en huidig assistent-
trainer van landskampioen Amsterdam als senior-accountmana-
ger bij Sanoma Uitgevers. Medellín Secret is een venture die
gestart is door marketingadviesbureau Business Openers en
Arnold Noorduijn, manager bij Royal Friesland Food.

KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) heeft 13 nieuwe leden gekozen. Twee daarvan zijn prof.
mr. Ernst Hirsch Ballin (55), voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State en hoogleraar Internationaal
Recht aan de Universiteit van Tilburg, en prof. dr. Detlef Lohse
(41), hoogleraar Vloeistoffysica aan de Universiteit Twente. De
KNAW telt in totaal 200 leden, allen vooraanstaande wetenschap-
pers werkzaam in uiteenlopende vakgebieden. Voor nadere infor-
matie zie www.knaw.nl.

Unilever
Tanno Massar (39) is per 15 mei benoemd tot corperate media
relations director. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het
mediabeleid van Unilever in Europa. Standplaats is het hoofdkan-
toor van Unilever in Rotterdam, waar Massar leiding geeft aan de
afdeling Media Relations van Unilever. Massar heeft onder meer
gewerkt bij ABN AMRO en TNT. Hij is de opvolger van Tom Gor-
dijn. Het is nog onbekend waar de perswoordvoerder zijn carrière
gaat voorzetten.

Kölnmesse
Kölnmesse GmbH, een organisatie die zowel bezoekers als expo-
santen van de Duitse Köln Messe haar diensten aanbiedt, heeft
per 1 januari een dochteronderneming opgezet in Nederland:
Kölnmesse BV. De leiding van de Nederlandse vestiging is in han-
den van Robert Schotema.
Inlichtingen: Kölnmesse BV, Weena 246, 3012 NJ Rotterdam, 010-
2064850, info@koelnmesse.nl, www.koelnmesse.nl.

WTO
Voormalig Eurocommissaris voor handel Pascal Lamy (58) wordt
de nieuwe directeur-generaal van de World Trade Organization
(WTO). De Franse socialist Lamy kan volgens een selectiecomité
van de WTO rekenen op de meeste stemmen van de 148 aangeslo-
ten landen. De huidige Thaise directeur-generaal Supachai
Panitchpakdi draagt zijn functie op 31 augustus na drie jaar over.
Zijn opvolgers zullen voortaan vier jaar in functie blijven.

Gerard Doornbos


