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Glucosestroop  
met maltotetraose
Verbetering productstabiliteit en kostenverlaging

een nieuwe, door tereos Syral ontwikkelde, stroop heeft een 
specifiek suikerprofiel: lage concentraties aan glucose en  
maltose en hoge concentraties aan maltotriose en maltote-
traose. deze glucosestroop kan de productstabiliteit verbeteren 
en helpen kosten te verlagen, met behoud van de sensorische 
eigenschappen van de eindproducten. toepassing is met name 
mogelijk in banketproducten, zoetwaren, dranken en gesproei-
droogde producten.

trose + maltose) lager dan 10%, is Mylose 
351 een geschikt ingrediënt voor product-
verbetering. Het kan worden gebruikt om 
het suikerprofiel aan te passen en voor het 
verkrijgen van een zachte textuur. Verschil-
lende glucosestropen zijn getest versus een 
referentie met suiker, een mengsel van sui-
ker met een stroop rijk aan maltose (Gluco-
malt DE 52), een mengsel van suiker met 
een fructose-glucosestroop (Glucosweet, 
DE70) en een mengsel van suiker met 
Mylose 351 (zie tabel 2). De sensorische 
evaluatie en de stabiliteitstesten laten zien 
dat een deel van de suiker kan worden ver-
vangen door Mylose 351 zonder significan-
te verschillen in sensorische eigenschappen 
van het eindproduct. Gebruik van Mylose 
351 geeft tevens minder bruinkleuring in 
vergelijking met traditionele glucosestro-
pen.

Hard snoepgoed
Hard snoepgoed kan na verloop van tijd 
aan elkaar plakken, vervloeien en/of kristal-
liseren als de productsamenstelling onjuist 
is of indien de bewaarcondities extreem zijn 
(hoge temperatuur en luchtvochtigheid). 

traose is een oligosaccharide dat bestaat uit 
vier glucosemonomeren, onderling gekop-
peld via α 1-4 verbindingen.
Mylose 351 is hitte- en zuurstabiel en heeft 
een lage Maillard-reactiviteit. Het heeft een 
neutrale smaak, de relatieve zoetheid is 25% 
van suiker in een 10%-oplossing. Zoals 
andere koolhydraten heeft het een energie-
dichtheid van 4 kcal/g en een lage osmoti-
sche waarde. Het geeft een verfrissende 
smaak vanwege zijn lage zoetheid.

Cakes
In de banketbakkerijsector zijn productont-
wikkelaars geïnteresseerd in de nutritionele 
eigenschappen, zoetheid en het gehalte aan 
koolhydraten. Met een suikergehalte (dex-

Bosch koker gebruikt voor de proeven met hard snoepgoed.

(% droge Stofgehalte) eenheId mIn. max.

de (dextroSe-equIvalent) - - 30 32

SuIkerSPectrum dextroSe % 5

maltoSe % 4 9

maltotrIoSe % 6 12

maltotetraoSe (dP4) % 50 60

Mylose 351 is een nieuwe glucosestroop 
ontwikkeld door Tereos Syral. De stroop is 
rijk aan maltotetraose, zie tabel 1. Maltote-

Tabel 1.  eigenschappen van mylose 351.
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De stabiliteitsproblemen zijn gekoppeld 
aan de hygroscopiciteit van het product, 
die afhankelijk is van de hoeveelheid redu-
cerende suikers en de wateractiviteit van 
het eindproduct. Een test werd uitgevoerd 
om de meest geschikte glucosestroop te 
bepalen voor een stabiel eindproduct. In de 
test is Mylose 351 (DE 32) vergeleken met 
standaard glucosestropen (DE 39 en DE42) 
en een hoge maltosestroop (DE 38 en DE 
44).
Na enkele dagen onder extreme condities 
(70% RH, 30°C), waren de recepten met 
Mylose 351 stabieler dan de overige stro-
pen. Hard snoepgoed met Mylose 351 was 
gedeeltelijk gesmolten, terwijl de produc-
ten met de andere stropen volledig waren 
vervloeid. Het onderzoek toont aan dat 
Mylose 351 een verbetering van de stabili-

teit van hard snoepgoed in stressvolle con-
dities geeft maar ook in mildere omstan-
digheden (55%, 30°C).

Jellies
Door het lage gehalte aan dextrose is de 
hygroscopiciteit van zoetwaren geprodu-
ceerd met Mylose 351 laag. Er treedt min-
der snel vervloeiing op. Het heeft ook 
impact op de textuur, waardoor een ver-
mindering in het gebruik van hydrocolloï-
den mogelijk is. Een-op-een vervanging 
van een standaard glucosestroop door 
Mylose 351 in jellies, resulteerde in een har-
der product. Daardoor is een reductie van 
7% gelatine haalbaar, zonder significante 
verschillen in sensorische eigenschappen, 
lieten recente testen zien. Hiermee zijn   
kosten te besparen.

de nieuwe glucosestroop bevat lage concentraties aan glucose en 

maltose en hoge concentraties maltotriose en maltotetraose.

In jellies is reductie van de hoeveelheid gelatine mogelijk 

door gebruik van de nieuwe glucosestroop.

Glucosestropen
Glucosestropen worden verkregen via de 
enzymatische en/of zure hydrolyse van 
mais- of tarwezetmeel. Ze worden inge-
deeld op basis van dextrose-equivalent 
(DE) en suikerprofiel. Dextrose-equivalent is 
een maat voor de hoeveelheid reducerende 
suikers, berekend als dextrose (=glucose) 
en uitgedrukt als een percentage van het 
totale drogestof gehalte. Glucose heeft een 
DE waarde van 100. Het suikerprofiel is het 
geheel aan mono-, di-, tri-, oligo- en poly-
sacchariden, zoals dat ontstaat na de 
hydrolyse van zetmeel.
De DE-waarde en het suikerprofiel bepalen 
de producteigenschappen zoals viscositeit, 
remming van kristallisatie, hygroscopiciteit, 
osmolariteit, bruinkleuring en zoetheid.

Dranken
Door de milde zoetheid en lage osmotische 
druk is Mylose 351 geschikt als energiebron 
voor sportvoeding en -dranken, en voor 
medische voedingen. In sportdrank is 
Mylose 351 getest in een formulering met 
5% glucosestroop om het suikerprofiel van 
het eindproduct te verbeteren en om de 
osmolaliteit te reduceren. In vergelijking 
met maltodextrines is er aangetoond dat de 
poederversie van Mylose 351 verbeteringen 
gaf op het gebied van de organoleptische 
eigenschappen van poederpremixen voor 
isotone dranken. 
In alcoholvrij bier geeft Mylose 351 meer 
body en verbetert het mondgevoel. De glu-
cosestroop kan andere gebruikte vezels en/
of maltodextrines vervangen. Maltotetraose 
wordt niet gefermenteerd door de gist.

Sproeidroog-applicaties
In gesproeidroogde producten biedt de lage 
DP1 en DP2, de lage DE en lage viscositeit 
de mogelijkheid om met hogere drogestof-
gehaltes te werken, waardoor de capaciteit 
van de toren kan toenemen.

• Johan De Reu • 

J. De Reu, Customer Technical Support engineer, 

tereos Syral, johan.dereu@tereos.com

referentIe
SuIker

mengSel SuIker 
en hoog mal-
toSeStrooP       
(de 52)

mengSel SuIker 
en een laag 
fructoSe-gluco-
SeStrooP (de 70)

mengSel SuIker  
en myloSe 351
(de 32)

energIe 
kcal/100g

421 421 421 421

koolhydraten 
g/100g
Waarvan SuIkerS 
g/100g

51,8

25,4

51,8

23,8

51,8

24,5

51,8

16,7

vet g/100g 20,7 20,7 20,7 20,7

eIWIt g/100g 7,1 7,1 7,1 7,1

Tabel 2.  voedingswaardetabel van cakevarianten.



Na de cursus:

•  Heeft u een compleet overzicht van de 
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie  
en de aanpalende terreinen waarbinnen  
deze sector opereert.

•  Kent u de belangrijke stakeholders,  
hun rollen en maakt u kennis met de  
belangrijkste wet- en regelgeving.

•  Bent u bekend met de economische  
issues en thema’s uit de sector.

•  Hebt u kennis gemaakt met de  
technologische onderwerpen en de  
impact van innovatie.

•  Bent u op de hoogte van het grote  
belang en de ontwikkelingen rond  
voedselveiligheid en kwaliteit.

•  Is duurzaamheid en maatschappelijk  
verantwoord ondernemen bij u een  
bekend onderwerp.

Werkt u sinds kort in de foodsector? Of heeft u binnen uw werk veel met de voedingsmiddelenindustrie  
te maken? Leer in één dag alles wat u moet weten over de Nederlandse foodindustrie, zodat u voor relaties 
een volwaardige gesprekspartner bent in uw B2B-contacten.

VMT Introductiecursus  
Voedingsmiddelenindustrie

€100,- korting voor abonnees. Schrijf u nu in!

Inschrijven?
Dit kan eenvoudig op 3 manieren:

Website:  www.vmt.nl/introductie
E-mail:  congressen@mybusinessmedia.nl
Telefoon:  (010) 289 40 08

Prijzen*
€ 795,-  VMT abonnees 
€ 895,-  Niet-abonnees 

Tevens ontvangt elke deelnemer gratis  
het jaarboek met alle adressen van de 
voedingsmiddelensector t.w.v. € 114,95

Kijk voor het hele programma en inschrijven  
op www.vmt.nl/introductie

9.00 uur Ontvangst

9.30 uur  Opening door de cursusleider 
Cursusleider: Edwin Lambregts, 
Managing Consultant, Berenschot

10.00 uur  De foodsector  
De cijfers en feiten over de 
foodsector worden besproken 
samen met: de toonaangevende 
bedrijven, schakels in de 
foodketens en de rol en het beleid 
van de overheid in de sector.

10.45 uur Pauze

11.05 uur De foodsector (vervolg)

11.35 uur  Module Kwaliteitsmanagement 
Docent: Ir. Irma Schönherr, 
adviseur/eigenaar Schönherr 
Kwaliteitsadvies

12.35 uur Lunch

13.30 uur  Module  
Levensmiddelenwetgeving 
Docent: Geert de Rooij, Manager 
Levensmiddelenwetgeving en 
Voedselveiligheid, FNLI

14.30 uur Module Technologie en Innovaties

15.30 uur Pauze

15.50 uur  Module Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en 
duurzame ontwikkeling 
Docent: Chris Dutilh, Eigenaar, 
Adviesbureau Dutilh BOSA

16.50 uur Afsluiting en borrel
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Donderdag 18 april 2013   |   9.00 – 17.30 uur   |   Mariënhof, Amersfoort
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