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Product en ontwikkeling

De kleuren vallen direct op als ik het
applicatielaboratorium van Chr. Hansen
in het Deense Hørsholm binnenkom.
Snoepgoed, frisdranken, ijs en zuivelpro-
ducten in uiteenlopende kleurschakerin-
gen. Hier vindt toepassingsgericht
onderzoek aan natuurlijke kleurstoffen
plaats. Het contrast is groot als ik een
dag later, eveneens in de nabijheid van
Kopenhagen, de kleurstoffenfabriek
bezoek. In deze moderne productieloca-
tie is geen kleur te bekennen. Roestvast
staal voert hier de boventoon. De combi-
natie van (eigen) productie en uitgebrei-
de onderzoeksfaciliteiten resulteert in
een range natuurlijke kleurstoffen, waar-
van het gebruik wordt afgestemd op de
toepassing.

Vervanging
In het laboratorium laat technisch speci-
alist Susanne Rønfeldt Nielsen allereerst
zien hoe het inmiddels mogelijk is om
met natuurlijke kleurstoffen de kleur van
de kunstmatige evenknie te evenaren. In
de Noord-Europese landen is de slag van
kunstmatig naar natuurlijke kleurstoffen
jaren geleden al gemaakt. Het onder-

Productie en onderzoek natuurlijke kleurstoffen Chr. Hansen in Denemarken

Applicatie bepaalt kleur
De consument wil natuurlijke kleurstoffen. Maar in kleur en functionaliteit mogen natuurlijke

stoffen niet onder doen voor kunstmatig. Dat vraagt veel applicatiewerk omdat de toepassing in

belangrijke mate de kleur en stabiliteit bepaalt. VMT bezocht het Deense Chr. Hansen en leerde

welke expertise nodig is voor een snoepje, ijsje of sausje met een appetijtelijke kleur.

In het applicatielaboratorium in het Deense Hørsholm vindt het toepassingsgerichte onder-
zoek aan kleurstoffen plaats.
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Kleurstoffen geven snoep, ijs, saus en andere pro-
ducten de gewenste, appetijtelijke kleur. 
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zoekswerk op dit terrein werpt zijn vruch-
ten af nu ook op de Zuid-Europese markt
vervanging actueel is. Uitdaging blijft
nog om het stralend heldergroen van de
wine gum met kunstmatige kleurstoffen
via een natuurlijk alternatief te evenaren,
zo blijkt uit de monsterserie.

Applicatiegericht
Rønfeldt toont verder in verschillende
producten en verdunningen hoezeer de
applicatie de kleur bepaalt. “De gestan-
daardiseerde kleurstoffen die wij gebrui-
ken, geven in elke type eindproduct en
ook nog afhankelijk van de verdunning
een ander resultaat. Enerzijds wordt de
kleur bepaald door de productmatrix en
de bewerking die het product ondergaat:
Is het een troebel of helder product? Hoe-
veel vet, eiwit of suiker bevat het? Wat is
de zuurgraad? Ondergaat het product een
hittebehandeling? Wordt het gekoeld of
diepgevroren? En bij welke temperatuur
en hoe lang wordt het bewaard? Ander-
zijds is de functionaliteit van de kleurstof
zelf belangrijk: Hoe stabiel is de kleur
over een langere periode? Hoe gevoelig is
de kleurstof voor oxidatie, pH, hoge of
lage (bewaar)temperaturen? Et cetera.”

Om die reden verricht Chr. Hansen veel
applicatiewerk voor en samen met klan-
ten. Alleen testen in het specifieke pro-
duct onder de werkelijke procesomstan-
digheden geeft uitsluitsel over de kleur
van het eindproduct.

Productconcepten
Illustratief is een nieuw weidrankje dat
Rønfeldt laat zien. De twee weibatches
die werden aangeleverd, vertoonden een
heel gering verschil in samenstelling.
Resultaat: duidelijk afwijkende kleuren
van de twee drankjes bij gelijke dosering
van kleurstoffen. Overigens is dit drankje
een voorbeeld van een traject dat Chr.
Hansen eveneens voor zijn rekening
neemt: de ontwikkeling van productcon-
cepten, eventueel samen met partners.
Naast de zuivelsector zijn zoetwaren,
(fris)dranken en vlees- en kant-en-klaar-
producten belangrijke afzetmarkten. Ook
hier gaat het vaak om productconcepten,
weet Joep Greijmans, sales manager Chr.
Hansen in Nederland. Als verantwoorde-
lijke voor de productgroep ‘Meat & Pre-
pared Food’ somt hij het ingrediënten-
programma op: aroma’s, specerijen,
functionele blends (voor emulsievor-

ming/adhesie, rijpen, stabiliseren, tex-
tuurvorming of waterbinding), vleescul-
tures en zoetstoffen. “Bovendien”, zo
voegt hij toe, “zijn kleurstoffen in pro-
ducten als soepen, sauzen, marinades,
gefermenteerde vleesproducten, worsten
en dressings uitermate belangrijk.
Gebruikt worden vooral karmijn, paprika,
curcumine en karamel. Kleur en functio-
naliteit van deze natuurlijke kleurstoffen
sluiten het beste bij de productrange
aan. Maar ook een rodewijnextract is pri-
ma te verwerken.”

Kleur en gezond
Met het voorbeeld van rodewijnextract
wordt tevens een nieuwe trend in de toe-
passing van kleurstoffen zichtbaar: de
combinatie van kleur met positieve

Natuurlijke kleurstoffen Chr. Hansen en kenmerken
Kleurstof Kleur Grondstof Toepassing Eigenschappen E-nummer

Curcumine Groen-geel Wortelplant Dranken, ijs, zoetwaren Hittestabiel en hoge/
(‘tumeric’) lage pH-tolerant E 100
Luteïne Warm geel Goudsbloem Sappen, cake Licht-, hitte- en pH-stabiel E 161b
Natuurlijk Geel, met tintje Zaden palmolie- Dranken, spreads, functional Licht-, hitte- en pH-stabiel E 160a
caroteen oranje boom foods
Annatto Licht geel-oranje Zaden Bixa Kaas, spreads, vis Licht- en hittestabiel E 160b

tot donker bloed- ocrellana
rood/oranje

Paprika Rood-oranje Pepervariëteit Sauzen, soepen, snacks, Licht-, hitte en pH-stabiel E 160c
worsten

Rode biet Helder rood/ Sap bietwortel Yoghurt, ijs, vleesproducten, Licht- en pH-stabiel E 162
blauw-rood soepen

Anthocyanen Rood tot paars- Variëteit aan Dranken, zoetwaren, jam Licht-, hitte- en pH-stabiel, E 163
blauw vruchten en bestand tegen pasteurisatie

groenten* en UHT**

Karmijn/ Rood-oranje Schildje van Zoetwaren, dranken, vlees- Licht- en hittestabiel E 120
cochenille*** insect producten, fruitbereidingen
Chlorofyl Groen Spinazie en IJs, dranken, zoetwaren Licht- en hittestabiel E 141****

grassen
Caramel Bruin Gecarameliseerde Dranken, ijs, bakkerijpro Licht-, hitte- en pH-stabiel E 150

suiker ducten, sauzen
Mout Donkerbruin Gerst Dranken, whisky, bier Licht-, hitte- en pH-stabiel -
Carbo vegetabilis Grijs-zwart Gecarboniseerd Drop, ijs, zoetwaren Licht-, hitte- en pH-stabiel E 153

plantaardig
materiaal.

* Zoals druiven, vlierbessen, zwarte bessen, paarse wortel en rode kool.

** Kleur anthocyanen varieert met de pH. Anthocyanen van verschillende grond-

stoffen zijn geschikt voor verschillende toepassingen/pH’s.

*** Cochenille en karmijn bevatten het rode pigment karmijnzuur. Cochenille is

het waterig extract. Karmijn is de onoplosbare aluminiumverbinding.

**** Kopercomplex van chlorofyl.

In gefermenteerde worsten
zorgen kleurstoffen voor
het gewenste uiterlijk.
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gezondheidseffecten. Rønfeldt licht toe:
“De kleurstoffen uit druiven zijn anthocy-
anen. Naast een bepaalde kleur hebben
deze stoffen een antioxidatieve werking
in het lichaam. Bij de gele kleurstof luteï-
ne, gewonnen uit goudsbloem, wijst
onderzoek er op dat het helpt bij het
voorkomen van ouderdomsoogziekten.”

Blending
Veel tijd en aandacht gaat uit naar de
beoordeling van de productkleur. Dit
gebeurt op de eerste plaats visueel. Pas
in tweede instantie worden metingen ver-
richt. Hansen gebruikt de Minolta kleur-
meettechniek en meet de extinctiecoëffi-
ciënt.
Daarbij blijkt dat combinaties van kleur-
stoffen, zogenoemde blending, weer
nieuwe mogelijkheden biedt om de kleur
maar ook de stabiliteit te beïnvloeden.
Co-pigmentatie gaat daarbij nog een
stapje verder door op moleculair niveau
de stoffen te binden. Details geeft Chr.
Hansen niet prijs.

Productie
Meer inzicht in de productie van kleur-
stoffen in het algemeen, krijg ik tijdens

de rondleiding door de fabriek. Het pro-
ductieproces vindt plaats in gesloten
tanks en is met strenge hygiënemaatre-
gelen omgeven. Ook op de afvullijnen
voor jerrycans vanaf 5 kg tot IBC’s van
1.000 kg blijven de kleuren onzichtbaar.
Alleen de etiketten, die zijn afgestemd op
taal/land en klant, vertellen om welk pro-
duct het gaat.
SAP, het systeem dat wordt gebruikt voor
productieplanning en voorraadbeheer-
sing van de ruim 250 verschillende pro-
ducten, voldoet prima, vertelt productie-
technoloog Martin Kamber. We starten
bij de kleurstoffen die in geconcentreer-
de vorm als extracten of poeders binnen-
komen. Geen palmoliezaden, wortelplan-
ten, grassen, paprika’s of andere grond-
stoffen dus. De winning van de kleur-
stoffen uit de plantaardige grondstoffen
vindt al plaats in de teeltgebieden. De
bewerkingen die in de kleurstoffenfa-
briek worden uitgevoerd, zijn verdunnen,
dosering van dragermateriaal, conser-
veermiddel of zuurteregelaar, mengen,
pasteuriseren, homogeniseren en sproei-
drogen. Naast water- of in olie oplosbare
emulsies, levert Chr. Hansen de kleur-
stoffen als poeders.

Geel, rood, groen
Chr. Hansen kent een aantal grote pro-
ductgroepen. Caroteen is er daar een
van. Grondstof zijn de zaden van de
palmolieboom. Er worden batches van
1.000 tot 1.500 kg gedraaid.
Ook Annatto, de ‘gele kleurstof voor de
zuivelsector’, is een groot product. Ge-
wonnen uit de zaden van de boom Bixa
ocrellana komt het extract in de vorm van
korrels uit Kenia aan. De grondstof wordt
opgelost in een mengtank met een basi-
sche pH-waarde en gepasteuriseerd om
de gewenste oranje kleur te verkrijgen. In
warmhoudtanks verblijft de kleurstof ver-
volgens drie weken bij 60°C. Via drie bat-
ches van elk 5 ton, worden zo de drie
tanks gevuld en in drie weken 15 ton an-
natto geproduceerd.
Groot is eveneens de productgroep antho-
cyanen, gewonnen uit druivenschillen. Zes
rijen tanks met een opslagcapaciteit van
1.500 ton staan opgesteld in een ruimte
van maximaal 8°C, waar de geur van gist
en wijn hangt. “Door de seizoensgebon-
den productie van de grondstof is deze
voorraad nodig”, aldus Kamber.
De natuurlijke kleurstoffen die Chr. Han-
sen verder produceert zijn karmijn, cur-

cumine, chlorofyl en luteïne (zie tabel).
“Het gaat hier om veel kleinere batches
die dan ook in kleinere tanks volgens de
receptuur uit het SAP-systeem worden
gemengd en vervolgens gepasteuri-
seerd”, vertelt de productietechnoloog.
Het SAP-systeem wordt tevens gebruikt
voor tracing en tracking. Basis hiervoor is
de productnaam, grondstof en een uniek
batchnummer.

Standaardisatie
Ook op de productielocatie staat een
laboratorium ter beschikking. Alle inko-
mende grondstoffen en uitgaande pro-
ducten worden op specificaties gecontro-
leerd. Henriette Gilhoej, productmana-
ger Colours, licht toe dat standaardisatie
plaatsvindt op kleur, maar ook op pH:
“Door de natuurlijke grondstoffen treedt
er altijd variatie op tussen partijen en
jaren, maar via menging van partijen en
verdunning wordt de kleurstandaard
aangehouden.”
Standaardisatie is zeker niet eenvoudig.
Gilhoej: “Er is veel onderzoekswerk op dit
complexe terrein verricht. Ook hier
betaalt de sterke verankering die Chr.
Hansen in onderzoek en ontwikkeling
heeft, zich terug.” 

Carina Grijspaardt-Vink

Het productenpakket van Chr. Hansen
omvat naast kleurstoffen ook cultures voor
de zuivel-, vlees- en wijnindustrie, enzymen,
aroma’s en speciaalingrediënten voor dier-
gezondheid en functional foods. ‘Partner-
ship’ is een belangrijk element in de
bedrijfsfilosofie van de ingrediëntenlever-
ancier. Samen met klanten wordt toepas-
singsgericht onderzoek verricht in de appli-
catiecentra in 20 landen.
Fundamentele research vindt plaats in

Denemarken en de VS. In die landen zijn
ook ontwikkelings- en technologiecentra,
evenals in Frankrijk en Duitsland. Daar zijn
tevens (pilot-)productiefaciliteiten. Het
Nederlandse verkoopkantoor is in Nieuwe-
gein gevestigd. De Deense firma Chr. Han-
sen telt in totaal 2.500 medewerkers in
meer dan 20 landen. De omzet in kleurstof-
fen bedraagt ongeveer 30% van de totale
kleurstoffenmarkt. De totale concernomzet
is ¤ 500 miljoen.

Partnership, onderzoek en applicatie

Mengtanks op de productielocatie voor kleurstoffen van Chr. Hansen nabij Kopenhagen.

De beoordeling van de kleur gebeurt
op de eerste plaats visueel


