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Functionaliteit en productkwaliteit

Het verhaal over Fabuless begint in Zwe-
den waar het bedrijf LTP Lipid Technolo-
gies Provider AB al ruim tien jaar onder-
zoek doet naar de complexe fysiologische
mechanismen die schuilgaan achter eet-
lust en voedselinname. Ingewijden spre-
ken over ‘verzadiging’ als het gaat om
het ‘volraken’ tijdens een maaltijd en
over verzadigdheid bij het voldane gevoel
dat mensen hebben na een maaltijd. LTP

ontdekte dat geëmulgeerde vetten in het
laatste gedeelte van de dunne darm
(ileum) leiden tot een verminderde eet-
lust. DSM zag hierin aanknopingspunten
voor productontwikkeling en investeerde
in dit onderzoek. Aangetoond werd dat
Fabuless de voedsel- en energie-inname
remt, zonder een duidelijk meetbaar ef-
fect te hebben op het proces van verzadi-
ging. Het resultaat van dit onderzoek
brengen we nu op de markt”, zegt Philip

Rijken, Head of Nutrition Science binnen
DSM Food Specialties.

Signaal
Fabuless is een vloeibaar ingrediënt, be-
staande uit minuscule bolletjes palmolie,
omhuld met een bepaalde fractie van ha-
verolie. Deze fractie bevat relatief veel
polaire vetten, zogenaamde galactolipi-
den. Deze vetten worden vermoedelijk
wat trager verteerd, wat er voor zorgt dat
de bolletjes het maagzuur en eerste deel
van de dunne darm passeren en pas in
het ileum uiteen vallen. Het idee is dat in
reactie op het nog onverteerde vet vanuit
de darm een signaal naar de hersenen
gaat met de boodschap dat het lichaam
voldoende voedsel heeft gehad. Dit leidt
tot een lagere energie-inname. 
Een bakje yoghurt met Fabuless verlaagt

de calorie-inname bij de volgende maal-
tijd met 10 tot 30%. Het effect is al zicht-
baar bij een dosis vanaf vijf gram Fabu-
less per portie en houdt in ieder geval
vier tot acht uur na consumptie aan, zo
claimt DSM na vier trials met mensen.
Aan de studies, uitgevoerd aan de Uni-
versity of Ulster in Noord-Ierland, namen
tussen de 30 en 60 mensen deel, zowel
mensen met een normaal gewicht als
mensen met overgewicht en obesitas.
Proefpersonen kregen in een crossover
design als ontbijt of lunch, yoghurt voor-
geschoteld met daarin vier verschillende
hoeveelheden Fabuless (nul, twee, vier
en zes gram per 200 gram yoghurt), of
een placeboyoghurt. Zowel de proefper-
sonen als de onderzoekers wisten niet
wie wanneer welke yoghurt kreeg. Uit de
onderzoeken kwam naar voren dat een
bakje yoghurt met vijf gram Fabuless al
voldoende was om de voedsel- en calo-
rie-inname gedurende vier tot acht uur
na consumptie significant te verlagen.
De effecten traden op bij mensen met
normaal gewicht, overgewicht en obesi-
tas.

Natuurlijk
DSM en Lipid Technologies Provider heb-
ben bij de samenstelling van Fabuless

bewust gekozen voor natuurlijke grond-
stoffen die al erg lang door de mens wor-
den geconsumeerd. “Hierdoor hoeven
bedrijven geen ingewikkelde novel food-
procedure te doorlopen als ze het ingre-
diënt in hun producten willen verwer-
ken”, zegt Rijken. Fabuless heeft geen
last van oxidatie en leidt niet tot een nare
bijsmaak. Jobse: “In de pure vorm proef
je de havercomponent, die overigens niet
slecht smaakt, maar daarvan vind je niets
meer terug als je het ingrediënt verwerkt
in bijvoorbeeld een zuivelproduct.” 
Toevoeging van Fabuless aan voedings-
middelen heeft geen nadelige gevolgen
voor het vetgehalte in producten. 
Het ingrediënt is te verwerken in uiteen-
lopende voedingsmiddelen. DSM legt in
haar communicatie naar levensmidde-
lenbedrijven de nadruk op toepassingen
in zuivel, zoals melk, yoghurt en afslank-
shakes. “Uit consumentenonderzoek
komt naar voren dat mensen behoefte

Mensen zien gezonde extra’s graag
verwerkt in zuivelproducten

De Fabuless-bolletjes passeren het maagzuur en eerste deel van de dunne darm
en vallen pas in het ileum uiteen.
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Fabuless. Zo luidt de naam van DSM’s nieuwste door-

braak in de strijd tegen overgewicht. Het ingrediënt

zorgt er voor dat mensen in ieder geval tot acht uur na

de maaltijd minder eten. “Fabuless is een steuntje in de

rug voor bewuste eters die op hun gewicht letten”, zegt

David Jobse, product manager bij DSM Food Specialties.
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hebben aan smakelijke producten die op
een natuurlijke manier de voedingsinna-

me helpen verminderen. Gezonde extra’s
zien ze graag verwerkt in zuivelproduc-
ten. Zuivel wordt bijna dagelijks gegeten
en door veel mensen beschouwd als ge-
zond. Bovendien worden aan zuivel al
vaak extra gezondheidbevorderende in-
grediënten toegevoegd. Denk maar aan
calcium, plantensterolen of probiotica”,
verklaart Jobse. 

Geen excuus
Jobse benadrukt tevens dat Fabuless niet
bedoeld is als excuus om ongezond te

gaan eten: “Met het product helpen we
mensen die gezond willen eten en die op

hun gewicht letten bij het beheersen van
hun calorie-inname. Ook dat is een reden
waarom we de toepassingen in bijvoor-
beeld zuivel waarderen: epidemiologisch
onderzoek laat zien dat de inname van
zuivel positief geassocieerd is met een
gezonder gewicht.”
De ontwikkeling van Fabuless staat niet
op zich. In de strijd tegen overgewicht is
DSM afgelopen jaren verschillende part-
nerships aangegaan met voorlichtingsin-
stanties, overheid en industrie.”Overge-
wicht wordt veroorzaakt door verschillen-

de factoren, zoals een ongezonde leefstijl
en een ongezond dieet. Andere oorzaken
zijn vermoedelijk gebrek aan kennis bij
consumenten en de groeiende behoefte
aan ‘convenience’. Het probleem kan het
beste aangepakt worden via samenwer-
king tussen meerdere partijen. Organisa-
ties als de World Health Organization
(WHO), het Voedingscentrum en ook
sommige bedrijven hameren hier al ge-
ruime tijd op, onlangs nog tijdens een
congres in Zuid-Afrika”, motiveert Rij-
ken.

Zeker weten
Binnen de DSM-units Functional Food
Ingredients en Ingredient Development
loopt een omvangrijk onderzoekspro-
gramma naar de inzet van bioactieve in-
grediënten. Rijken: “DSM investeert veel
in radicale innovaties op het gebied van
gezondheid, maar dan wel op een serieu-
ze manier. We willen zeker weten dat iets
werkt voordat we het op de markt bren-
gen.”
Behalve Fabuless heeft DSM het ingredi-
ënt Teavigo ontwikkeld, dat afkomstig is
uit groene thee en dat zorgt voor extra
verbranding van vet. “Ook hierbij geldt
dat het product een steuntje in de rug
kan zijn voor mensen die op hun gewicht

letten, niet als ultieme oplossing”, zegt
Rijken. Teavigo is in verschillende landen
en producten op de markt.
Ook Fabuless ligt sinds kort op de schap-
pen. Zo heeft de Italiaanse fabrikant Lat-
teria Merano afgelopen zomer in eigen
land de drinkyoghurt Action Calorie-Con-

trol met daarin Fabuless gelanceerd.
Voor verkoopcijfers is het volgens de
twee DSM-vertegenwoordigers nog te
vroeg. “We kunnen wel zeggen, dat de
eerste resultaten bemoedigend zijn,
evenals de gesprekken die we nu voeren
met andere levensmiddelenfabrikanten
in Europa en Noord-Amerika”, aldus Rij-
ken.

Lisette de Jong

De uitdaging bij de ontwikkeling van
Fabuless was het maken van de ver-
taalslag van vetten met bioactieve
eigenschappen naar een effectief
eindproduct dat efficiënt geprodu-
ceerd kon worden en bruikbaar was

voor de consument. In andere woor-
den, het eindproduct was vooraf niet
bekend, maar moest stap voor stap
worden ontwikkeld en getest. Dat-
zelfde gold voor de techniek om de
extreem fijne emulsie te maken.

Technologische uitdaging

We willen zeker weten dat iets werkt
voordat we het op de markt brengen

t eetlustremmend ingrediënt

De Italiaanse fabrikant Latteria Merano afgelopen zomer in eigen land de drinkyoghurt Action Calorie-
Control gelanceerd met daarin een combinatie van probiotica en Fabuless gelanceerd.


