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Product en ontwikkeling

Gezonde voeding is een belangrijk wapen in de strijd tegen wel-

vaartziekten als overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten.

Het vervangen van vet door koolhydraten is één mogelijkheid.

Maar minstens zo veelbelovend en uitdagend is de ontwikkeling

van producten met weinig vet én een lage glycemische index.

Het concept glycemische index (G.I.)
bestaat sinds een jaar of 20 en is een
maat voor de verhoging van de bloedsui-
kerspiegel door een voedingsmiddel ver-

geleken met die van een testdosis gluco-
se. Terwijl producten met een lage G.I.
zorgen voor een geleidelijke afgifte van
glucose in het bloed, leiden producten
met een hoge G.I. juiste tot een snelle en
sterke afgifte. Voorbeelden van de eerste
groep zijn fruit, peulvruchten en volkoren
pasta’s. Producten als cornflakes, brood
(vooral Franse baguette, maar evengoed
bruin en volkoren brood) en gekookte
aardappelen hebben een hoge G.I.

Welvaartziekten
Een duik in de wetenschappelijke litera-
tuur levert aanwijzingen dat producten

met een lage G.I. kunnen bijdragen aan
het voorkómen en behandelen van wel-
vaartziekten. Ze zijn bijvoorbeeld een uit-
komst voor diabetespatiënten voor wie
het zaak is hun bloedglucose zo constant
mogelijk te houden. Daarnaast leiden
maaltijden met een lage G.I. tot een
hoger gehalte aan ‘goed’ cholesterol in
het bloed en tot een lagere afgifte van
insuline, het hormoon dat het bloedglu-
cosegehalte reguleert. Mogelijk zorgt die
lagere insulineafscheiding voor een ster-
ker en langduriger verzadigingsgevoel en
daarmee voor een lagere energie-inname.
Inmiddels hanteren veel onderzoekers en
ook de World Health Organization
(WHO) de G.I. als een mogelijke maat
voor de classificatie van koolhydraten. In
het recente deskundigenrapport ‘Diet
and the Prevention of Chronic Diseases’
staat de G.I. vermeld als een van de ‘pos-
sible determinants’ voor de preventie van
obesitas en diabetes. Een signaal dat de
G.I. wordt beschouwd als een concept
met toekomst.

Weinig vet, lage G.I.
Het is dan ook niet vreemd dat steeds
meer levensmiddelenbedrijven zich rich-
ten op de ontwikkeling van producten
met een lage G.I. Zo ook de Danone
Groep, die zich sinds tien jaar verdiept in
de voedingskundige en procestechnolo-
gische kanten van het thema. Het bedrijf
verricht onder meer onderzoek naar het
effect van laag G.I.-producten op de
lichamelijke conditie en het concentra-
tievermogen van mensen en tracht pro-
ductieprocessen voor voedingsmiddelen
met een lage GI te optimaliseren. De
afgelopen vijf jaar heeft de multinational
in tien landen in totaal 20 laag G.I.-pro-
ducten op de markt gebracht. Dochter-
onderneming LU General Biscuits Neder-
land introduceerde onlangs de biscuits
LU Prince Start en Liga Continu.
Dr. ir. George de Bekker, nutrition
manager bij LU General Biscuits Neder-Een overzicht van de stappen in het productieproces van biscuits met een lage G.I.
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Begrippen
De G.I. van een product komt
overeen met de oppervlakte
onder de curve van de glycemi-
sche respons, veroorzaakt door
een portie van 50g koolhydraten.
Deze oppervlakte wordt weerge-
geven als percentage van de
respons, veroorzaakt door even
veel zuivere glucose, gegeten
door dezelfde persoon. Bij een
index van 55 praat men over een
lage G.I.. Bij G.I.-waarden tussen
55 en 70 en hoger dan 70 heeft
men het respectievelijk over een
middelmatige en hoge G.I. 
De ‘glycaemic load’ (GL) houdt
niet alleen rekening met de G.I.
van een voedingsmiddel, maar
ook met de hoeveelheid beschik-
bare koolhydraten in een portie.
De GL van een portie X van een
product Y wordt berekend door
de G.I. van product Y te vermenig-
vuldigen met de hoeveelheid
beschikbare koolhydraten in een
portie/100. De GL wordt weerge-
geven in grammen.

Producten met een lage 
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land, benadrukt dat deze producten niet
alleen een lage G.I. hebben, maar ook
een hoog gehalte aan ‘langzame koolhy-
draten’. Die combinatie van eigenschap-
pen maakt de productontwikkeling tot
een uitdaging. “Producten met een lage
G.I. zijn niet moeilijk te realiseren: voeg
flink wat vet toe en klaar ben je. Maar wil
je met je producten voedingskundige
meerwaarde bieden, dan moet je streven
naar producten met een lage GI met niet

te veel vet en veel langzame koolhydra-
ten. Wij hanteren voor onze receptuur
een norm van minimaal vijftig procent
granen. Bovendien moet de producten
minimaal vijfenvijftig energieprocent
koolhydraten bevatten en maximaal vijf-
endertig energieprocent vet, waarvan ten
hoogste dertig procent verzadigd vet en
maximaal vijf procent transvet. Verder
willen we tenminste drie gram per hon-
derd gram voedingsvezel en een G.I. klei-
ner dan vijfenvijftig. En vanzelfsprekend
moet de smaak optimaal zijn. Onder die
randvoorwaarden wordt productontwik-
keling stukken moeilijker.”
Zijn Franse collega Christine Bouley,
manager scientific external communica-
tion bij Danone Vitapole, het R&D Centre
van de Danone Groep, weet daar alles
van: “De ontwikkeling van biscuits met
zowel weinig vet als een lage G.I. vraagt
om de juiste ingrediënten in de juiste ver-
houdingen, een zorgvuldige meelkeuze
en aanpassing en controle van alle para-
meters in het productieproces, variërend

van deegsamenstelling en vochtgehalte
tot baktemperatuur en baktijd. We stre-
ven bijvoorbeeld naar een zo hoog moge-
lijk percentage zetmeel en een zo laag
mogelijk aandeel aan enkelvoudige sui-
kers, omdat zetmeel in het algemeen een
lagere G.I. heeft.” Tijdens het productie-
proces blijken vooral het reguleren van de
vochtigheidsgraad van het deeg en de
hoogte van de baktemperatuur lastig.

Laag watergehalte
Het watergehalte moet tijdens het hele
productieproces zo laag mogelijk zijn.
Want: hoe minder water, hoe minder zet-
meelontsluiting (zie kader ‘Begrippen’)
optreedt, hoe lager de verteerbaarheid
en hoe lager de G.I. Mede daarom is het
meel voor de laag G.I.-biscuits afkomstig
van zachte tarwe. “Deze meelsoort bevat
relatief veel amylose en weinig amylopec-
tine, waardoor hij minder water opneemt
dan harde tarwe. Daarnaast bevat hij een
laag percentage gedegradeerd, dat wil
zeggen, enigszins afgebroken, zetmeel
en weinig waterabsorberende deeltjes”,
legt de Française uit.
Het reguleren van de vochtigheidsgraad
van het deeg is een hele kunst. “Aan de
ene kant moeten we water toevoegen om
het deeg te kunnen bewerken, aan de
andere kant moet het vochtgehalte zo
laag mogelijk blijven omdat anders de
G.I. te veel stijgt”, zegt Bouley. De oplos-
sing voor het probleem zit hem in een
uitgekiende toevoeging van extra suikers:
hierdoor daalt het watergehalte in het
deeg en stijgt de temperatuur waarbij
zetmeelontsluiting optreedt. Een andere
optie is het aandeel aan waterabsorbe-

rende ingrediënten, zoals voedingsvezel,
iets te verlagen. Dat geeft echter weer
problemen bij het behalen van de
gewenste hoeveelheid voedingsvezel.
Ook het bakken van de biscuits is een
lastige stap in het proces. “De baktempe-
ratuur voor laag G.I.-biscuits ligt lager
dan bij gewone biscuits. Het is een uitda-
ging om bij die lagere temperatuur toch
een voor de consument in alle opzichten
acceptabel product te maken in termen
van smaak, structuur en houdbaarheid.
Bovendien moet het proces ook nog eens
passen in de bestaande industriële pro-
cesgang”, aldus Bouley.

Nauwkeurige controle
Nauwkeurige controle van het productie-

Enkele producten en een indicatie
van hun G.I. 
Suiker

Glucose 100

Graanproducten
Franse baguette 95
Ontbijtgranen met chocoladesmaak 84
Bruin tarwebrood 77
Witte rijst 71
Spaghetti (10-15 minuten gekookt) 59
Volkoren ontbijtbiscuit met lage G.I. 49
Vezelrijke ontbijtgranen 49

Groenten en aardappels
Aardappels (gekookt) 85
Verse groene doperwten 48
Fruit   Banaan 52 
inaasappel 42
Appel 38

Zuivelproducten
Yoghurt (gezoet met suiker) 33
Melk 31
Magere yoghurt met fruit (en zoetstof) 14

Dranken
Sportdrank 70
Sinaasappelsap 53
Appelsap 40
Bron: Foster-Powell K, Holst SH, Brand-Miller JC. International

table of glycemic indices and glycemic load values.

Am.J.Clin.Nutr. 2002;76(1):5-56.

Zetmeelontsluiting
Zetmeelkorrels zijn opgebouwd uit lineaire zetmeelpolymeren (amylose),
omringd door vertakte zetmeelpolymeren (amylopectine). In aanwezigheid van
water, vooral bij verhitting vanaf ongeveer 60°C, absorberen de zetmeelkorrels
water. Door de absorptie van water zwellen de vertakte amylopectineketens op
en wijken ze uiteen, waardoor het amylose vrijkomt (ontsluiting). Het amylose
lost vervolgens op in het water en dat verhoogt de viscositeit van de oplossing
(verstijfseling). In deze vorm is het zetmeel gemakkelijk te hydrolyseren door
specifieke enzymen, de alfa-amylases. Hierdoor is verstijfseld zetmeel lichter
verteerbaar dan gewoon zetmeel en heeft het een hogere G.I.

‘Voeg flink wat  
vet toe en klaar  ben je’

e glycemische index
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proces is essentieel,
omdat kleine verschil-
len in productsamen-
stelling of procestem-
peratuur al tot grote
veranderingen in de
uiteindelijke G.I. kun-
nen leiden. Hiertoe
gebruikt Danone Vita-
pole een aantal speci-
fieke methodes, die de
verteerbaarheid van de
koolhydraten in het
eindproduct meten. Zo
bepaalt de Englyst-
methode de hoeveel-
heid ‘langzaam
beschikbaar’ glucose,
terwijl de Björck-
methode de hydrolyse-
graad van het zetmeel
registreert. “Deze
methoden worden
vooral gebruikt in het
proces van productont-
wikkeling om te beoordelen
of men op het juiste spoor zit.
Het zijn goede voorspellende parameters
voor de uiteindelijke GI”, zegt Bouley.
De Danone Group wil haar assortiment
aan producten met een lage G.I. in de
nabije toekomst verder uitbreiden.

“Momenteel verrichten we veel onder-
zoek naar de mogelijkheden om ook de
G.I. van zachte biscuits, bijvoorbeeld
cakeachtige producten, te verlagen. Dat
is moeilijker dan bij harde biscuits,
omdat de temperatuur bij het bakproces
normaliter hoger ligt”, zegt Bouley. Daar-
naast verdiept Danone Vitapole zich ver-
der in de gezondheidseffecten van pro-
ducten met een lage G.I. “We zijn vooral
geïnteresseerd in langetermijneffecten

voor de gezonde bevolking. Ik ben
er van overtuigd dat daarin nog
veel interessante feiten te ontdek-
ken zijn.”

Voedingsrichtlijnen
De Bekker is ervan overtuigd dat
concepten als de G.I. en ‘langzame
koolhydraten’ in officiële voedings-
richtlijnen opgenomen gaan worden. “Ik
heb de geschiedenis van vetten voor
ogen: aanvankelijk spraken we alleen
over dierlijk versus plantaardig, daarna
over verzadigd en onverzadigd en nu
hebben we het al specifieke vetzuren met
hun specifieke eigenschappen. Misschien
gaat dat ook op voor koolhydraten: aan-
vankelijk alleen het grove onderscheid

tussen suikers en zetmeel, straks mis-
schien het onderscheid naar G.I.-waar-
den of het gehalte aan ‘langzame koolhy-
draten’”, motiveert de nutrition
manager.
Lastig punt in de communicatie over het
thema is dat zetmelen vaak worden
gezien als producten met een lage G.I. en
suikers als producten met een hoge G.I.
Terwijl dat lang niet altijd het geval is. “En
net als bij de industriële productie wor-
den de G.I. en het gehalte aan langzame
koolhydraten ook thuis bij de voedselbe-
reiding door allerlei variabelen beïn-
vloed”, voegt De Bekker toe. Wil het con-
cept zich ook in de praktijk van haar beste
kant laten zien, dan is heldere consumen-
tenvoorlichting daarom noodzakelijk.

Lisette de Jong
Ir. Lisette de Jong is freelance journalist en adviseur bij

Schuttelaar & Partners. 

Groupe Danone
De Danone Groep brengt zowel verse zuivelproducten, bronwaters als biscuits
op de markt. Haar belangrijkste merken in Nederland zijn Danone, Evian, LU en
LIGA. De Danone Groep beschikt over een centraal Research & Development
Centre: Danone Vitapole, gebouwd op vijf peilers. De afdeling Nutrivaleur richt
zich op de voedingwaarde van producten, terwijl Sensovaleur gespecialiseerd is
in de sensorische kwaliteit van ingrediënten en producten. Vitavaleur verdiept
zich in de eigenschappen van ‘raw materials’ en Technovaleur houdt zich bezig
met de optimalisatie van productieprocessen. De Food Safety Center tenslotte
ontwikkelt nieuwe methodes voor risicodetectie en -management.

Heldere consumenten-
voorlichting is 

noodzakelijk

LU General Biscuits Nederland
introduceerde de biscuits LU Prince

Start en Liga Continu.


