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Vraag naar natuurlijke kleurstoffen blijft stijgen

“Het gebruik van natuurlijke kleursto�en 
gaat hand in hand met een aantal belangrij-
ke trends”, zo meldt Özden Kilic, marktana-
list bij Innova Market Insights. Consumen-
tenperceptie en -gedrag spelen een cruciale 
rol. Hoewel een algemeen geaccepteerde 
de�nitie voor ‘natuurlijk’ ontbreekt, hebben 
consumenten wel een duidelijk beeld. Kilic: 
“Zij associëren natuurlijkheid in sterke 

mate met de afwezigheid van kunstmatige 
toevoegingen als conserveermiddelen, 
kleursto�en, smaaksto�en en zoetsto�en.” 
In Europa vindt een groot deel van de con-
sumenten ‘natuurlijk’ een belangrijke claim 
op voedingsmiddelen, variërend van onge-
veer een derde van de consumenten in het 
Verenigd Koninkrijk tot twee derde van de 
Italiaanse consumenten. Bovendien staan 

De beruchte Southamptonstudie naar de relatie tussen kunst-
matige kleurstoffen en hyperactiviteit bij kinderen heeft de vraag 
naar natuurlijke kleurstoffen een flinke versnelling gegeven. 
Bovendien past het in de trend van meer natuurlijk eten en  
minder E-nummers. Stabiliteit is een belangrijke horde bij de  
keuze voor natuurlijke kleurstoffen of een kleurend levensmiddel.

Liefst met een 
natuurlijk kleurtje

Wetgeving
Wanneer is een kleurstof een additief en wanneer is het een extract met kleurende eigen-
schappen? De Europese Commissie publiceerde december vorig jaar richtlijnen waarmee 
bedrijven makkelijk kunnen uitzoeken of hun kleurstoffen wel of niet als additief moeten 
worden vermeld.
Volgens de richtlijnen zijn kleurende voedingsmiddelen afkomstig van fruit, groente, kruiden 
of andere voedingsmiddelen die voor 1997 al in de Europese Unie werden gegeten. 
Bovendien zijn kleurende voedingsmiddelen minimaal verwerkt en ze moeten de karakte-
ristieken van het bronmateriaal behouden. De richtlijnen speciferen wat kleurende voe-
dingsmiddelen zijn, niet hoe ze op de verpakking moeten komen te staan. De richtlijnen zijn 
effectief sinds 1 januari 2014 en alle voedingsmiddelen moeten aan de richtlijnen voldoen 
per 29 november 2015.
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Spirulina mag ook als kleurend levensmiddel worden gebruikt. Hiermee is een natuurlijke blauwe kleur mogelijk.

Vraag naar natuurlijke kleurstoffen blijft stijgen

producten met conserveermiddelen en 
additieven bovenaan de lijst van producten 
waarvan de Europese consument zegt de 
consumptie verminderd te hebben. Produ-
centen hebben hierop gereageerd door pro-
ducten aan te bieden die hierop aansluiten, 
wat duidelijk is te zien aan de stijging van 
gerelateerde claims op voedingsmiddelen. 
Zo hee� 5% van alle Europese productlan-
ceringen die vorig jaar aan de Innova Data-
base zijn toegevoegd een ‘natural’ claim en 
13% hee� een ‘geen toevoegingen en/of 
conserveermiddelen’ claim. De toepassing 
van beide claims, die samenhangen met  
de clean label trend, blij� toenemen. Het 
gebruik van natuurlijke kleursto�en in voe-
dingsmiddelen neemt momenteel dan ook 
toe. Het aantal Europese productlancerin-
gen met natuurlijke kleursto�en steeg van 
2010 tot 2013 met 55%, aldus Kilic. 
Eind november 2013 publiceerde de Euro-
pese Commissie een richtlijn waarin het 
verschil tussen een kleurstof (additief – 
natuurlijk, natuuridentiek, kunstmatig – 
met een E-nummer) en een kleurend 
levensmiddel (ingrediënt zonder E-num-
mer) wordt uitgelegd. Hiermee kunnen 
fabrikanten makkelijker de zo gewenste 
clean label verkrijgen, wat kleursto�en 
betre�.   

Richtlijnen kleurende levensmiddelen
De richtlijn van de Europese Commissie 

voor de eisen aan kleurende levensmiddelen 
hee� veel duidelijkheid verscha�. “Het 
belangrijkste wat uit deze richtlijnen naar 
voren kwam, is dat spirulina als kleurend 
levensmiddel mag worden gebruikt. Dat is 
erg �jn, want het was moeilijk om een 
natuurlijk helder blauw te krijgen”, vertelt 
Charlotte Spoorenberg, area sales manager 
voor de Food & Beverage natural colors 
divisie Chr. Hansen Nederland.
De richtlijn gee� aan hoe ver een levens-
middel mag worden bewerkt om nog een 
kleurend levensmiddel te blijven. “Voor 
olie-oplosbare pigmenten, zoals paprika-
extract, is het moeilijk te voldoen aan alle 
criteria van de Europese richtlijn. Veel 
water-oplosbare pigmenten kunnen vol-
doen aan alle criteria als ze worden gepro-
duceerd binnen het kader van de richtlijn.” 
Voor een kleurend levensmiddel mag een 
natuurlijke grondstof slechts een simpele 
processtap ondergaan (concentratiefactor 
mag maximaal 6 bedragen). Een natuurlijk 
pigment wordt verkregen door een selectie-
ve extractiemethode. Deze pigmenten wor-
den wettelijk gelabeld als additieven met 
een E-nummer. Kleurende levensmiddelen 
mogen onder meer worden geproduceerd 
met water, citroenzuur en traditionele pro-
ceshulpsto�en zoals enzymen. Alle oplos-
middelen toegelaten voor de productie van 
levensmiddelen kunnen worden gebruikt 
(Richtlijn 32/2009).

Kleurende levensmiddelen zijn bijvoorbeeld 
sapconcentraten, kruiden, groenten en 
algen. Zowel natuurlijke kleursto�en als 
kleurende levensmiddelen zijn in tegen-
stelling tot de kunstmatige varianten gevoe-
lig voor licht, temperatuur en pH. Pro-

Liefst met een 
natuurlijk kleurtje

Clean label-paviljoen
E-nummers werden in het leven geroepen 
als ‘keurmerk’ voor een veilig gebruik van 
ingrediënten en hulpstoffen. De consumen-
tenperceptie is echter volledig anders: er is 
groot wantrouwen en E-nummers worden 
beschouwd als schadelijk. Hoor en proef 
op het Food Event op 8 april 2014 in Den 
Bosch hoe producten met een clean label 
mogelijk zijn. 
Tijdens Food Event is op de informatiemarkt 
het Clean label-paviljoen opgesteld. Bedrij-
ven die ingrediënten aanbieden die zonder 
E-nummer zijn te declareren, zijn hier verte-
genwoordigd. Maar er is ook een speciale 
sessie. De deelnemers aan het paviljoen 
houden korte presentaties, gecombineerd 
met het proeven van producten. Tevens 
geeft filosoof Dirk Haen de verklaring voor 
het wantrouwen van E-nummers. Hij analy-
seert de publieke discussie over voedsel-
technologieën. 
Meer informatie: www.vmt.nl/foodevent
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Europese productlanceringen met een ‘clean label’ claim in de periode 2010-2013.  

Bron: Innova Market Insights

Grondsto�en
Bieten, wortelen, algen en spinazie zijn 
bekende bronnen waar de natuurlijke 
kleursto�en of kleurende levensmiddelen 
uit worden gehaald. Anthocyanines zorgen 
voor rood en paars, betalaine voor roze tot 
rood, carotenen voor geel, oranje en rood, 
chlorofyl voor groen en blauw. Kleurstof-
leveranciers vinden ook andere dan de 
gebruikelijke grondsto�en voor hun 
natuurlijke kleursto�en. Het Duitse bedrijf 
Döhler haalt ook rode kleursto�en uit de 
zwarte wortel. Volgens het bedrijf levert 
deze bron, die vooral in Turkije groeit, rode 
kleursto�en in de range van warme en hel-
dere rode tonen tot blauwachtig rood. 
Sternchemie biedt rode palmolie aan als 
natuurlijke rode kleurstof. De labelvriende-

lijke kleurstof wordt geproduceerd van het 
vruchtvlees van palm via een gepatenteerd 
fysisch proces. De olie is vrij van chemische 
toevoegingen en hee� een intensieve rode 
kleur vanwege het hoge caroteengehalte. 
Volgens Sternchemie is de olie kleur- en 
hittestabiel en een vervanging voor kunst-
matige beta-caroteen. Het kan gebruikt 
worden om frites een goudgele kleur te 
geven. Volgens het bedrijf kan het worden 
geclaimd als plantaardige olie.  
Chr. Hansen hee� per voedingsmiddelen-
applicatie, bijvoorbeeld frisdranken of zoet-
waren, een range kleurende levensmiddelen 
onder de naam Fruitmax met een compleet 
kleurenpallet. Een E-nummervrije kleurstof 
van geheel andere aard is de rode cacaopoe-
der van Barry Callebaut. De chocoladepro-
ducent lanceerde onder de naam ‘Cocoart 
Collection’ printdesigns die zijn gemaakt 
van Bensdorp cacaopoeder voor zoetwaren 
en bonbons. GNT hee� een reeks olie-
oplosbare kleurende voedingsmiddelen in 
het gehele kleurenspectrum van rood, 
blauw, geel en groen. Het bedrijf verwerkt 
de gebruikte grondsto�en via milde fysi-
sche methoden tot concentraten. Toepas-
singen zijn onder meer chocolade, chocola-
decompounds of vethoudende coatings.

• dionne irving •

ducenten van kleursto�en hebben daar  
verschillende oplossingen voor bedacht. 

De juiste kleur voor de juiste applicatie
A�ankelijk van de pH en ingrediënten van 
een voedingsmiddel moet een geschikte 
kleurstof worden gekozen. De oplosbaar-
heid, stabiliteit in licht, zure omgeving, 
temperatuur en zuurstof zijn belangrijke 
aandachtspunten bij natuurlijke kleurstof-
fen. Encapsulatie, oplossen in een oliefase 
of de kleurstof wateroplosbaar maken zijn 
mogelijke oplossingen.  
Aan al deze oplossingen hangt een prijs-
kaartje. De gebruikskosten van natuurlijke 
kleursto�en liggen hoger dan die van de 
kunstmatige varianten. “Zeker kleurende 
levensmiddelen zijn duurder in het gebruik, 
omdat er behalve kleursto�en ook eiwitten, 
vetten en vezels bijzitten. Er is meer van 
nodig om een heldere kleur te krijgen”, legt 
Spoorenberg uit. Het voordeel van kleuren-
de levensmiddelen is dat ze als ingrediënt 
gedeclareerd kunnen worden zonder  
E- nummer en niet als kleurstof dat wel  
een E-nummer hee�.
Spoorenberg wil het idee ontkrachten dat 
met natuurlijke kleursto�en geen heldere  
of diepe kleur te verkrijgen is. “Dat is niet 
zo. Het is zeker mogelijk om dezelfde kleur-
intensiteit te krijgen. Intens geel of intens 
groen is zeker haalbaar, er zijn niet alleen 
pasteltintjes mogelijk zoals sommigen    
denken. En nu met spirulina is ook helder 
blauw mogelijk voor bijvoorbeeld natuurlijk 
smurfenijs.”

The Southampton six
In 2007 voerde de Universiteit van Southampton in opdracht van de Britse Food Standards Agency 
(FSA) een studie uit naar de relatie tussen kunstmatige kleurstoffen en hyperactiviteit bij kinderen. De 
resultaten, gepubliceerd in de Lancet, toonden een mogelijke relatie tussen zes kunstmatige kleurstof-
fen en hyperactiviteit bij kinderen aan. Ondanks dat de Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA 
de relatie niet bewezen achtte, bepaalde de Europese Commissie dat van voeding waar een van de 
onderzochte kleurstoffen inzit, de verpakking een waarschuwing moet bevatten over het mogelijke 
effect op hyperactiviteit bij kinderen. 
De zes kleurstoffen (Southampton six) zijn: Tartrazine (E 102), Ponceau 4R (E 124), Sunset Yellow  
(E 110), Camoisine (E 122), Quinoline Yellow (E 104) en Allura Red (E 129). 
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