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Product en ontwikkeling
Beurs

De consument is zich steeds meer bewust van zijn gezondheid

en de rol die voeding daarbij speelt. Maar gezond mag niet ten

koste gaan van smaak. Dit werd duidelijk in gesprekken met

leveranciers op de Health Ingredients in Amsterdam. Met 440

exposanten en meer bezoekers dan ooit heeft de derde editie

van de HI zijn levensvatbaarheid duidelijk bewezen.

De groene vloerbedekking geeft de derde
aflevering van de HI in Amsterdam, van
16 tot 18 november gehouden in de RAI,
direct bij binnenkomst een vitale, gezon-
de uitstraling. Gezondheid is dan ook
waar het om draait in de levensmiddelen-
sector. Consumenten, levensmiddelenfa-
brikanten en ingrediëntenleveranciers
zijn zich steeds meer bewust van het
belang van een goede gezondheid en de
rol die voeding hierbij kan spelen. Daar-
naast blijft ook smaak ook een belangrij-
ke factor. Consumenten zijn niet bereid
om, voor een gezondere samenstelling,
concessies te doen aan de kwaliteit.
Lopend over de beursvloer blijken er
twee verschillende invalshoeken te zijn in
het aanbod van gezonde ingrediënten. Er
zijn fabrikanten die natuurlijke grond-
stoffen als cranberries of aloë vera in zijn
geheel verwerken tot ingrediënten in vas-
te of vloeibare vorm. En er zijn leveran-
ciers die uit grondstoffen één bepaald(e)
(groep) component(en) isoleren voor
toevoeging aan levensmiddelen, zoals
lactitol of inuline. In alle gevallen blijft

naast gezondheid ook kwaliteit (smaak,
geur, textuur) een belangrijk criterium
voor eindproducten.

Gold Award
PeptoPro, het bioactieve peptide van
DSM Food Specialties (www.dsm.com)
dat versneld herstel na inspanningen
belooft, heeft de Gold Award van de HI
2004 gewonnen. Stefan Siebrecht, sales
and marketing director van PeptoPro bij
DSM: “We zijn blij dat de baanbrekende
resultaten die we hebben bereikt, zijn
beloond met deze prestigieuze prijs. We
zijn enthousiast over de mogelijkheden
die PeptoPro biedt.“
PeptoPro is een bioactief peptide dat de
glucoseopname voor de glycogeenpro-
ductie in de spieren bevordert en zo de

hersteltijd na inspanningen verkort. Het
mechanisme en de effectiviteit van Pep-
toPro zijn wetenschappelijk getest in ver-
schillende onderzoeken bij de Universi-
teit van Maastricht en de Universiteit van
Gent.
PeptoPro wordt bereid in een gepaten-
teerd proces dat melkeiwitten (caseïna-
ten) hydrolyseert tot een mengsel van
peptides. DSM heeft oplossingen gevon-
den voor de bekende problemen met
peptides, zoals troebelheid, onoplos-
baarheid en een bittere smaak. Hierdoor
zijn de gebruiksmogelijkheden verruimd.
PeptoPro maakt de productie van smake-
lijke, heldere en stabiele eiwitdranken
mogelijk. Toepassingsmogelijkheden zijn
dranken voor diabetici, zwangeren,

ouderen, kinderen met een koemelkal-
lergie en laagcalorische dranken voor
mensen die willen afvallen (zie ook VMT
2004, nr.1617, pp.10-12).

Bessen
Cranberry’s winnen steeds meer aan
populariteit, zeker sinds de AFSSA, de
Franse instantie voor voedselveiligheid,

officieel de claim heeft erkend dat cran-
berry’s “bijdragen aan de vermindering
van de hechting van E.coli aan de wand
van urinewegen” (zie ook VMT 2004, nr.
22, p. 41).
Het Nederlandse bedrijf Berrico uit Lely-
stad (www.berricofood.com) levert zowel
gangbare als biologische cranberry’s uit
Noord-Amerika en verse vruchten,
gedroogd of diepgevroren, als sap of in
plakjes. Renno van Dijk, sales manager:
“Ons sap is van een hoge kwaliteit omdat
we de pure bessen maar een klein beetje
koud uitpersen. Vervolgens wordt het sap
ingevroren, al dan niet gepasteuriseerd.
Bij ons is het sap eigenlijk een bijproduct
van de gedroogde bessen. Door het uit-
persen ontstaat een klein vacuüm in de

‘We merken dat de belangstelling
voor inuline stijgt’

Het bezoekersaantal van de der-
de HI overtreft dat van beide
voorgaande evenementen.

Health Ingredients 2004

Alles draait om ge
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cranberry’s. Dat zorgt er voor dat ze veel
vocht opnemen in het dompelbad met
suikeroplossing of appelconcentraat. De
bessen worden vervolgens gedroogd en
eventueel verder bewerkt.”
Nieuw zijn de gedroogde, gezoete berries
voorzien van natuurlijke aardbeien-,
frambozen-, kersen- of sinaasappelaro-
ma. Ze worden toegepast in bijvoorbeeld

notenmixen en mueslirepen. “Zo heb je
wel de smaak van bijvoorbeeld aardbeien
zonder dat je ze hoeft toe te voegen. Dat
scheelt in prijs.” De suikervrije variant
van Berrico, die is gezoet met appelcon-
centraat en op de Anuga 2003 de note-
ring van topinnovatie heeft bereikt, wordt
vooral gebruikt in conventionele dieet-
producten en in biologische levensmid-

delen.
Het Amerikaanse bedrijf Decas Botanical
Synergies (www.decasbotanical.com)
gebruikt cranberry’s als basis voor hoog-
waardige functionele ingrediënten.
Nieuw dit jaar is bijvoorbeeld NutriCran-

GI, een mix van cranberrypoeder, wilde-
bosbessenpoeder en druivenpittenex-
tract dat de gezondheid van het maag-
darmkanaal ondersteunt. NutriCran Bio
100 is een cranberryextract met extra
antimicrobiële en antioxidatieve eigen-
schappen dankzij de aanwezigheid van
proanthocyanidines. OmegaCran is een
olie bereid uit cranberrypitten die rijk zijn

aan vitamine E en linolzuur. Zo heeft het
de voordelen van de omega-3- en ome-
ga-6-vetzuren zonder de geur of smaak
van visolie.
Ocean Spray (www.oceanspray.com) pre-
senteerde op de HI onder andere 90MX-
poeder, een free-flowing roze poeder dat
voor 90% uit vaste cranberrybestandde-
len bestaat, geschikt voor droge produc-
ten. Het 50 Brix cranberryconcentraat
wordt vervaardigd van het gedepecti-
neerde en gefiltreerde sap van rijpe cran-
berry’s en bevat geen conservering-,
kleur- of smaakstoffen. Het geeft aan
frisdranken en drinkyoghurt een frisse
smaak en heldere kleur.

Functionele soepen
Het Deense Arla Foods Ingredients
(www.arlafoodsingredients) presenteert
haar assortiment functionele ingrediën-
ten aan de hand van gezonde soepen.
“Een goede soep is een gezonde soep”,
aldus Vivian Jensen, voedingskundige bij
Arla. “Wij laten zien dat soep verschillen-
de functies op het gebied van gezond-
heid kan hebben. Voor gewichtsbeheer-
sing bijvoorbeeld voegen we Capolac
melkcalcium toe voor beperking van het
vetgehalte in het lichaam en Lacprodan
CGMP peptide voor een lang verzadi-

gingsgevoel. In een versterkende soep
adviseren we Lacprodan MFGM 10, een
nieuw ingrediënt. Het bevat circa 75%
eiwit, minder dan gebruikelijk, en daar-
naast circa 15% vet. Die 15% is niet alleen
botervet, ook bioactieve vetten zijn aan-
wezig. Deze combinatie van eiwit en vet
in Lacprodan MFGM 10 heeft een goede
invloed op de vertering en het algemene
welbevinden.”
Ook voor sporten, maaltijdvervangers,
ontspanning en gezonde botten heeft
Arla, dat naast functionele melkeiwitten,
specialistische gezondheidsproducten
ook de laagcalorische zoetstof Gaio taga-
tose op de markt brengt, soepconcepten
bedacht.

Aloë vera
Aloë vera is al decennia lang bekend als
beschermend ingrediënt in cosmetische

‘Wij laten zien dat soep verschillende
functies op het gebied van

gezondheid kan hebben’

Anja Voskuil, Richard Calk en Stefan Siebrecht van DSM
nemen de HI Gold Award in ontvangst voor PeptoPro. 

Cranberry’s winnen aan populariteit als
gezondheidsbevorderend ingrediënt. 

Arla voegt functionele ingrediënten aan soepen toe.

Aloë vera wordt nu ook in levensmiddelen
toegepast.

ezond en smakelijk
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producten. De toepassing in levensmid-
delen is van recenter datum. Günther
Schwarzmann, bedrijfsleider bij Rainbow
(www.rainbow-naturprodukte.de) ziet
een duidelijke toename van de interesse
bij potentiële afnemers. “Gezondheid
staat sterk in de belangstelling en de
consument wil graag natuurlijke ingre-
diënten. Aloë vera is al duizenden jaren
bekend vanwege de vele positieve eigen-
schappen waaronder stimulering van het
immuunsysteem en de spijsvertering. Wij
verwerken biologisch geteelde aloë vera
op een zo natuurlijk mogelijk manier. De
bladeren worden geschild en de ‘filets’
worden, al dan niet gesneden of ver-
mengd met citroenzuur, ingevroren. Ook
maken we sappen en poeders.”
Aloë is kleurloos en kan makkelijk wor-
den toegevoegd aan tal van levensmidde-
len. Dat heeft echter ook een nadeel: “De
consument ziet niet dat het product echt
aloë bevat. Om die reden voegen sommi-
ge producenten gemalen aloëschil toe,
bijvoorbeeld aan yoghurt. De donker-
groene stipjes helpen om de consument
te overtuigen.”

Glycemische index
Ook op de HI bleek ‘slow carb’, de aan-
wezigheid van langzaam verteerbare
koolhydraten, een belangrijke gezond-
heidstrend. Als maat hiervoor wordt de
glycemische index (GI) gebruikt. Hierbij
geldt: des te lager de GI, des te meer
‘slow carb’. Meneba (www.meneba.nl)
speelt hier op in met de Xylo-Goldvezel.
Mariëlle de Schutter: “Door zetmeel te
vervangen door Xylo-Goldvezels daalt de
GI van producten. Een toevoeging van

minimaal 5% aan
biscuits bijvoor-
beeld verlaagt de
GI met circa 20%.”
Xylo-Gold wordt
geïsoleerd uit de
buitenste lagen
van de tarwekorrel
en bestaat uit een
uniek mengsel van
oplosbare en onop-
losbare Xylo-polys-
acchariden naast
het onoplosbare
cellulose. De open
structuur bewerk-
stelligt in het
maagdarmkanaal
een verhoging van
de viscositeit van
de inhoud. Daar-

door wordt een ‘slow release’ van de
maaginhoud naar de dunne darm gere-
aliseerd.
Het prebiotische inuline werd aangebo-
den door Sensus (www.sensus.nl) en
Orafti (www.orafti.com). Birgit Kamp van
Sensus: “De onverteerbare vezel inuline
kan, eventueel in combinatie met andere
ingrediënten, koolhydraten vervangen.
Zo krijgen producten als cake, brood en
tortillachips een lage glycemische index.
In ons R&D-centre in Roosendaal kunnen
we samen met klanten nieuwe toepassin-
gen ontwikkelen. We merken dat de
belangstelling voor inuline stijgt. Het is
nu belangrijk om de consument op een
goede manier te informeren.”
Orafti participeert in wetenschappelijk
onderzoek om de werking van inuline
verder te onderzoeken. Christine Nicolay:
“We doen mee aan het Europese project
Syncan dat zich richt op preventie van
darmkanker. In Europa is een toename
van darmkanker, ontstaan door verkeer-
de voeding en weinig beweging, zicht-
baar. We onderzoeken in welke mate
producten als inuline een bijdrage kun-
nen leveren aan preventie. De aandacht
gaat daarbij uit naar synbiotica, produc-
ten die zowel prebiotische als probioti-
sche componenten bevatten. De resulta-
ten tot nu toe zijn bemoedigend. Bij
onderzoek met mensen blijkt bij de syn-
bioticagebruikers de hoeveelheid DNA-
beschadiging significant te verminderen
en de immuunrespons te verbeteren.
Deze resultaten zijn hoopgevend.” 
Purac (www.purac.com) biedt onder de
merknaam Lacty lactitol aan als vervan-
ger van glucose en fructose ter verlaging

van de GI. “Dit product hebben we al lan-
gere tijd in ons assortiment”, aldus mar-
ket unit manager Lactitol Claudia
Scheffers. “Vroeger werd het alleen toe-
gepast in producten voor diabetici en nu
in producten voor iedereen die gezond
wil eten.” Lacty is geschikt voor gebak,
zuiveltoetjes, mueslirepen en hartige
snacks.

Vleesvervanger
Met NutriSoy Next presenteerde ADM
(www.admworld.com) een nieuwe range
vleesvervangers op basis van soja. Geëxt-
rudeerde soja-eiwitten in combinatie met
andere plantaardige eiwitten zorgen voor
een goede smaak, geur en een textuur
die lijkt op gekookt spiervlees. Opmerke-
lijk is het hoge vochtgehalte (50 tot 80%,
in conventionele producten 30%), dat
zorgt voor een zachte structuur. NutriSoy
Next kan bijvoorbeeld kippenvlees in
recepten vervangen zonder verder voor-
bereidingen. De vleesvervangers kunnen
in textuur, smaak, vorm en grootte wor-
den aangepast aan klantenwensen. In
Groot-Brittannië is de claim goedge-
keurd dat minimaal 25 gram soja-eiwit
als onderdeel van een dieet met een laag
gehalte aan verzadigde vetten kan hel-
pen om het cholesterolgehalte te verla-
gen. De porties van NutriSoy Next, die
individueel zijn ingevroren, voorzien con-
sumenten van de helft van de dagelijks
aanbevolen dosis.

Consumenten
Hoe vertel je consumenten over de wer-
king van gezonde ingrediënten? Deze
vraag houdt alle leveranciers bezig. Al

kunnen planten als aloë vera en cranber-
ry’s bogen op eeuwenoude tradities als
gezondheidsbevorderend, tegenwoordig
is een wetenschappelijke onderbouwing
vereist van de specifieke werking. Dit
geldt zowel voor nieuw ontdekte ingre-
diënten als voor de traditionele planten.
Leveranciers hebben daarbij de taak om
zorgvuldig met hun informatie om te
gaan en de consument niet te misleiden.

HI 2006
De volgende HI Europe wordt van 14 tot 16
november 2006 gehouden in Frankfurt (D). 

Annemarie Barbier-Schenk

ADM brengt NutriSoy Next een nieuwe generaties vleesvervangers op
de markt.

‘Vroeger werd lactitol alleen
toegepast in producten voor
diabetici’


