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De Europese Commissie heeft afgelopen april de Beschikking Iso-

maltulose uitgegeven. Hierin staat dat de zoetstof isomaltulose in

de EU als nieuw voedingsmiddel of voedselingrediënt voor gebruik

in levensmiddelen in de handel mag worden gebracht. 

De beschikking (2005/457/EG) is gericht
tot Cargill Incorporated, c/o Cerestar, Ha-
venstraat 84, B-1800 Vilvoorde. Dit bedrijf
diende anderhalf jaar geleden bij bevoeg-
de Britse instanties een vergunningsver-
zoek in voor het gebruik van isomaltulose. 
Vooralsnog mag alleen Cargill isomaltulo-
se als voedingsmiddel of voedselingredi-
ënt voor gebruik in levensmiddelen in de
handel brengen. Wil een andere producent
de stof vermarkten, dan moet hij de (ver-
korte) toelatingsprocedure, aangegeven in
de Verordening Nieuwe voedingsmiddelen
en voedselingrediënten, doorlopen. 

Etiket
De beschikking stelt een aantal voorwaar-
den aan het gebruik van isomaltulose,
waaronder de etikettering. Zo moet de
voedingswaarde-informatie op het etiket
en in reclame-uitingen voldoen aan de
voorschriften in de Europese Richtlijn Voe-

dingswaarde-etikettering. Deze richtlijn is
in Nederland geïmplementeerd in het Wa-
renwetbesluit Voedingswaarde-informatie
levensmiddelen. Isomaltulose valt niet on-
der de categorieaanduiding ’Suiker’ en

moet apart worden vermeld op de ingredi-
ëntendeclaratie.
De aanduiding ‘isomaltulose’ moet op het
productetiket als zodanig staan of in de
lijst van ingrediënten. In een duidelijk
zichtbare voetnoot  – waarnaar via een as-
terisk (*) bij de aanduiding isomaltulose
wordt verwezen – moet de vermelding
staan ‘isomaltulose is een bron van gluco-
se en fructose’ in een lettertype van ten
minste hetzelfde formaat als dat van de
ingrediëntenlijst zelf. 
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Isomaltulose is een reducerende di-
saccharide, bestaande uit een gluco-
se- en een fructosegroep die via een
α-1,6-glucosidebinding zijn gebon-
den. Isomaltulose wordt via een enzy-
matisch proces verkregen uit saccha-
rose. Voor de productie van isomaltu-
lose wordt een enzympreparaat
gebruikt afkomstig van Protamino-
bacter rubrum. Deze bacterie heeft
geen ziekteverwekkende eigenschap-
pen en wordt sinds 1984 gebruikt in
de EU, vanaf het moment dat de zoet-
stof isomalt werd toegelaten. Isomal-
tulose is een tussenproduct bij de
industriële bereiding van dit voedsel-
additief.
Van nature komt isomaltulose in klei-
ne hoeveelheden voor in rietsuiker en
honing. De zoetheid is ongeveer 42%
van die van suiker. In Japan wordt iso-

maltulose sinds 1985 gebruikt in yog-
hurt, kauwgum en snoep. Isomaltulo-
se fungeert als voedzame zoetstof in
onder andere frisdranken, vullingen
voor bakkerijproducten, graan- en
meelvervangers.
Hoewel isomaltulose langzamer
wordt verteerd dan saccharose, wordt
het volledig opgenomen door het
lichaam en is de voedingswaarde
gelijk aan die van saccharose.
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De chemische structuur van de zoetstof
isomaltulose.


