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Op 1 december 2003 heeft de Commissie
in een beschikking [1] een vergunning
verleend voor het in de handel mogen
brengen van ‘salatrims’ als nieuw voe-
dingsmiddel. Salatrims vormen een
groep caloriearme triacylglyceriden die
voor gebruik als vetvervanger zijn ontwik-
keld.

Veilig
De Novel Food-verordening [2] maakt
het mogelijk een verzoek in te dienen
voor het in de handel brengen van een
nieuw levensmiddel dat tot dusver niet in
significante mate voor menselijke voe-
ding in de Gemeenschap is gebruikt. In
deze verordening is een raadpleging van
het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding voorgeschreven.
In haar advies aan de Commissie stelt het
Wetenschappelijk Comité dat salatrims
veilig zijn voor menselijke consumptie,
maar plaatst zij ook kantekeningen die
het gebruik van dit nieuwe voedingsmid-
del enigszins begrenzen. In intolerantie-

studies met mensen zijn nadelige effec-
ten bij een hoge inname (meer dan 30 g
per dag) in de vorm van maagdarmklach-
ten waargenomen. 

Etiket
De Commissie heeft deze adviezen over-
genomen en in artikel 2 van de beschik-
king vastgelegd dat op het etiket dient te
worden vermeld ‘overmatig gebruik kan
maagdarmstoornissen veroorzaken’ en
dat ‘de producten niet voor kinderen
bestemd zijn’. Het gebruik van salatrims
is vastgelegd in artikel 1 van de beschik-
king. Zij mogen in de handel worden
gebracht als nieuwe voedingsmiddelen
voor gebruik in bakkerijproducten en
zoetwaren. Naast de al genoemde ver-
meldingen is in artikel 2 vastgelegd dat
de aanduiding ‘vet met verminderde
energetische waarde (salatrims)’ moet
worden vermeld op het etiket of in de lijst
van ingrediënten.
Voor de voedingswaarde-etikettering gel-
den de bepalingen van Richtlijn
90/496/EEG [3], die in Nederland zijn
geïmplementeerd in het Warenwetbe-
sluit Voedingswaarde-informatie levens-
middelen [4]. Na de publicatie van de
beschikking is artikel 5 lid 1 van deze
richtlijn gewijzigd door Richtlijn
2003/120/EG [5]. Deze wijziging houdt in
dat de energetische waarde van salatrims
6 kcal/g of 25 kJ/g is en wel vanwege de
lagere energetische waarde ervan ten
opzichte van vetten (9 kcal/g). 

Noni-sap
In de beschikking is vastgelegd dat sala-
trims in de handel mogen worden
gebracht als nieuw voedselingrediënt
voor gebruik in de Gemeenschap door

Danisco in bakkerijproducten en zoetwa-
ren. Na de verlening van een vergunning
voor het in de handel brengen van een
nieuw voedingsmiddel, willen andere
producenten, handelaren en importeurs
van levensmiddelen soortgelijke nieuwe
voedselingrediënten in de handel bren-
gen voor hetzelfde of ander gebruik. Het
nieuwe voedselingrediënt ‘noni-sap’ is
daar een goed voorbeeld van [6]. 
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Inspelend op het groeiende probleem van overgewicht van de

inwoners van de Europese Gemeenschap heeft Danisco in juni

1999 een verzoek bij de bevoegde instantie in het Verenigd

Koninkrijk ingediend voor een vergunning om salatrims in de

handel te brengen.
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Salatrim
Salatrim is het internationaal
erkende acroniem voor ‘short and
long chain acyl triglyceride mole-
cules’, (kort- en langketenige
acyltriglyceridemoleculen).
Salatrim wordt bereid door niet-
enzymatische omestering van gly-
ceryltriacetaat, glyceryltripropio-
naat, glyceryltributyraat of meng-
sels daarvan met
gehydrogeneerde canolaolie,
sojaolie, katoenzaadolie of zon-
nebloemolie.


