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Voedsel kleuren 
met voedsel 

Ketenbeheer en technologie basis 
voor breed kleurenpallet

Van zwarte wortel tot gekleurd 

voedingsmiddel. 

1.  De zwarte wortelen rollen op 

de lopende band de moderne 

productielocatie binnen. 

2.  De tweede extractie met water 

toont op de fi lters al de donker-

rode kleur. 

3.  De kleur in het eindproduct.
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Levensmiddelen gebruiken om andere levensmiddelen een mooie kleur te geven. Het wordt al 
sinds jaar en dag toegepast, maar is sterk in opmars vanuit de trend naar ‘natuurlijk’ en clean 
label. VMT ging op bezoek bij GNT in het Duitse Heinsberg tijdens de oogstcampagne van de 
zwarte wortel om te zien wat er door voortschrijdende technologie én ketenbeheer inmiddels 
mogelijk is met kleurende levensmiddelen. 

Een lepeltje proeven? Even ben ik verbaasd. Maar dan is mijn 
reactie als snel: “Ja. Natuurlijk”. Het flesje met intensief rode 
vloeistof is immers niets anders dan de zwarte wortel in sterk 
geconcentreerde vorm die ik later in de productie de band op zie 
rollen. Ook in de fabriek is het product in elke fase van het proces 
eetbaar. Zo proef ik een soort diksap alvorens het product de laat-
ste stap van indampen ingaat. En zelfs van de rauwe, gewassen 
zwarte wortel neem ik – zij het na enig aarzelen – een hapje.
De productielocatie van GNT in het Duitse Heinsberg, net over 
de grens bij Limburg, is een moderne fabriek waar met hoog-
waardige technologie op zeer efficiënte wijze wordt geproduceerd. 
“Hier worden de grote volumes verwerkt in een sterk geautomati-
seerd proces. Ons andere bedrijf in Mierlo, Nederland, is inge-
richt voor kleinere volumes en daar mengen we ook de receptu-
ren”, vertelt Hendrik Hoeck. Evenals zijn broer Frederik is hij 
managing director van het familiebedrijf GNT. Met veel passie en 
deskundigheid hoor ik van hem het verhaal van de kleurende 
levensmiddelen.

Standaardisatie en efficiëntie
Voedsel geschikt maken om snoepjes, ijs, zuivelproducten, fris-
dranken of welk ander product dan ook een mooie kleur te geven. 
Dat vereist een goed kwaliteitsbeheer en vooral standaardisatie; 
de kleur moet immers constant zijn terwijl de natuurlijke grond-
stof altijd variatie vertoont. Die 
grondstof moet voldoende 
beschikbaar zijn en goed te  
verwerken in een juiste prijs/
opbrengst-verhouding, want de 
kostprijs is uitermate belangrijk. 
Een efficiënt productieproces is 
dus essentieel om kleurende levensmiddelen te maken. Niet  
verwonderlijk derhalve dat de vader van Hoeck, die zo’n 35 jaar 
geleden het bedrijf GNT startte, procesengineer was en zijn zoon 
Hendrik ook in dit opzicht in zijn voetsporen is getreden.

Verticale integratie
Om kwaliteit en rendement te bewaken, koos GNT vanaf de start 
voor beheersing van de totale keten; vanaf het zaadgoed van de 
eetbare planten of vruchten. Al snel kwamen gewassen in beeld 
die vrijwel niet meer worden geconsumeerd, maar uitermate 
geschikt zijn als het om kleur gaat. Een voorbeeld is de zwarte 

wortel, waarvan de campagne loopt tijdens mijn bezoek. “Via 
zaadveredeling hebben we dit gewas verder geoptimaliseerd in 
kleuropbrengst”, vertelt Hoeck. Maar ook bijvoorbeeld de (oranje) 
wortel die GNT laat telen en verwerkt, is toegesneden op de 
kleurproductie. Opmerkelijk daarbij is dat bij veredeling vaak 
wordt teruggegaan naar het oorspronkelijke gewas dat veel grote-
re hoeveelheden kleurpigmenten bevatte. Grootte en vorm zijn 
daarbij niet relevant. Ik zie dan ook wortels in alle maten en soor-
ten op de band liggen. Een groot deel zou de winkel niet halen. 
“Een wortel geschikt voor verkoop of voor kleuring, zijn twee 
verschillende zaken. Voor ons hoeft een wortel niet mooi te zijn”, 
verklaart Hoeck.

Lokaal sourcen
GNT betrekt de verse grondstof voor een belangrijk deel, zo’n 
80%, uit de directe omgeving. Daar wordt het in opdracht ver-
bouwd door contracttelers. Naast wortelen gaat het bijvoorbeeld 
om pompoen en radijs alsook fruitsoorten als vlierbessen. Om 
het jaar rond te produceren en niet alleen in het seizoen te draai-
en, worden er ook ingevroren grondstoffen verwerkt, zoals vlier-
bessen. “Hierdoor hebben we deze fabriek die in 2009 nieuw is 
gebouwd, niet op de piekcapaciteit hoeven uitlijnen”, vertelt de 
directeur.
Een beperkt deel van de grondstof komt van elders omdat het 

hier nu eenmaal niet groeit. Het gaat 
dan om bijvoorbeeld saffloer of hibis-
cus uit Azië dat in gedroogde vorm 
aankomt. “Per kilogram levert dat vijf-
tien tot twintig keer zo veel kleur als 
wortelen, die overigens relatief weinig 
kleur bevatten maar waarvoor deze 

regio wel zeer geschikt is om te verbouwen. Dan is het toch  
rendabel om de grondstof te importeren maar meestal kiezen  
we voor lokaal sourcen.”
Ook in Azië wordt uitsluitend gewerkt met boeren die op con-
tract voor GNT verbouwen. Agrarisch ingenieurs begeleiden de 
teelt vanaf het zaaien tot en met de oogst en verdere verwerking. 
GNT heeft vijftien specialisten in dienst die ook het proces van 
veredeling in eigen beheer uitvoeren. En, belangrijk aspect van 
deze werkwijze, de traceerbaarheid is optimaal. “Uiteindelijk is 
een concentraat altijd te herleiden tot de grondstof en ook in deze 
capaciteit gaat het dan om misschien drie velden.”

‘ Meestal kiezen we  
voor lokaal sourcen’
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‘ Gekozen is voor beheer-
sing van de totale keten 
vanaf het zaadgoed’

Productieproces
Het productieproces van kleurende levensmiddelen is in feite heel 
eenvoudig maar de crux zit in de details. De grondstof komt 
gewassen bij de fabriek aan. Het lossen op de band vanuit de 
vrachtwagens geschiedt volautomatisch. Zo’n 25 ton wortels per 
uur wordt verwerkt. Na verkleinen door hakken en snijden wordt 
water aan de grondstof toegevoegd en geblancheerd. Er vindt een 
eerste extractie plaats. Aansluitend gebeurt een tweede extractie 
met water en worden de vezelstoffen afgescheiden. Deze rest-
stroom gaat nog door een decanter alvorens deze wordt afgevoerd 
naar de boeren in een straal van 50 km rond de fabriek. “Eigenlijk 
zijn we een veevoederproducent”, duidt Hoeck de hoeveelheden 
waar het om gaat. 
De productstroom doorloopt nog 
enkele korte unit operations die 
zo cruciaal zijn voor de kwaliteit 
van het eindproduct dat ik daar 
geen verdere details over krijg, om 
tot slot ingedampt te worden – 
met een capaciteit van “enkele 
tienduizenden liters per uur”. Het gehalte van 65°B, in combinatie 
met een lage pH en lage aw, maakt het concentraat houdbaar. “We 
gebruiken dus in feite de suiker uit het product zelf om te conser-
veren”, stelt procesengineer Hoeck.

Diepgevroren tussenopslag
De concentraten worden in Heinsberg verpakt in aseptische  
bags en afgevoerd naar vrieshuizen voor tussenopslag. Het eind-
product wordt niet hier gemaakt. Dat gebeurt in de vestiging in 

Mierlo, waar het blenden plaatsvindt en uiteindelijk het mengen 
op receptuur. De kleurende levensmiddelen worden onder de 
merknaam Exberry geleverd in poeder- of vloeibare vorm. Jaar-
lijks een hoeveelheid van 6.000 ton, genoeg om 25 miljard porties 
te kleuren. Naast in water oplosbare kleuren bevat het assorti-
ment van GNT sinds kort ook kleuren die olie-oplosbaar zijn. In 
Mierlo bevindt zich ook het centrale bedrijfslaboratorium voor de 
finale kwaliteitscontrole.

Ontdekkingen en brede kleurenwaaier 
GNT heeft in de loop der jaren vanuit vijftien tot twintig basis-
grondstoffen een brede kleurenwaaier opgebouwd. “De technolo-

gie schrijdt voort. Wat vandaag mogelijk 
is, kon tien jaar geleden nog niet”, bena-
drukt Hoeck. Een natuurlijke kleur hoeft 
niet bruinig en vaal te zijn maar kan de 
vergelijking aan met kunstmatige kleur-
stoffen.” Hij toont mij gekleurde chocola-
dedragees waar ik inderdaad weinig ver-
schil zie. “Bij rood is dit zelfs mogelijk 

voor bijna dezelfde kostprijs”, vult Hoeck aan. “De natuurlijke 
variant van blauw, de andere kant van het spectrum, is wel duide-
lijk duurder.” 
Trots vertelt de managing director ook dat GNT de zwarte wortel 
heeft herontdekt. “Een perfecte grondstof met veel anthocyanen 
voor rode kleur.” Ook de ontdekking van de alg spirulina als 
grondstof voor de kleur blauw claimt hij. “Juist voor dit gebruik 
hebben we een soort ontwikkeld waar de kleur erg goed is uit  
te halen.”

Productieruimte GNT in het Duitse Heinsberg, net over de grens bij Limburg.Hendrik Hoeck, managing director van het familiebedrijf GNT,  

toont de mogelijkheden van de kleurconcentraten.
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Nieuwe criteria voor natuurlijke kleuring
Aanvullende EU-regelgeving die in november 2013 is aangeno-
men, heeft de criteria vastgelegd voor kleurende levensmiddelen. 
Kleurende ingrediënten die niet aan deze Guidance Notes for the 

classification of food extracts with colouring properties voldoen, 
worden als additief beschouwd en moeten wettelijk zijn toege-
staan. Op het etiket moeten ze worden vermeld met: kleurstof, de 
naam van de kleurstof of het E-nummer. Wordt wel aan de criteria 
voldaan, dan kan de naam van het kleurend levensmiddel, bijvoor-
beeld zwartewortelconcentraat, in de ingrediëntenlijst worden 
opgenomen.
Consequentie van de nieuwe Guidance Notes is dat niet alleen 
de natuurlijke grondstof waaruit de kleur afkomstig is, meer telt. 
Selectieve extractie (vaak met hexaan) voor de winning van het 
kleurpigment wordt struikelblok voor de benaming ‘natuurlijke 
kleurstof’. Dan mag niet meer de naam van de grondstof (bijvoor-
beeld ‘wortel’) op het etiket worden vermeld. Niet-eetbare natuur-
lijke grondstoffen (zoals gras of turf) voldoen eveneens niet aan 
de nieuwe criteria. Vanaf 29 november 2015 moeten de voe-
dingsmiddelen die op de markt komen aan de nieuwe Guidance 
Notes voldoen en fabrikanten moeten zo nodig hun product- 
formulering of etiketten aanpassen.

Applicatie-ontwikkeling
De kleur in het eindproduct van de klant uiteindelijk laten 
matchen met de kunstmatige tegenhanger, is de expertise waar 
het om draait. Er is geen een-op-een vertaling van een E-num-

mer naar een kleurend levensmiddel. De productmatrix, pH 
en met name de processen die worden toegepast bij het maken 
van een product als ijs, frisdrank of snoepgoed, zijn van grote 
invloed op de uiteindelijke kleur. “Wij helpen daarbij”, geeft 
Hoeck aan. “Bijvoorbeeld bij welke hittebehandeling blijft  
kleur optimaal? Welke receptuur is nodig om schommelingen 
in de pH op te vangen?” GNT beschikt hiervoor over drie gro-
te applicatiecentra in Aken, New York en Singapore. Hier staan 
op pilotschaal de machines ter beschikking uit de zoetwaren-
productie, ijs- en frisdrankenbereiding. “We kijken naar de 
applicatie. Gaat het om een rode gummy bear, vruchten- 
yoghurt of een gekleurde ijscoating van witte chocolade?”
Daarbuiten zijn er nog veel andere factoren die variëren en 
allemaal van invloed zijn op de kleur. Welke verpakking wordt 
gebruikt, type materiaal, helder of ondoorzichtig? Bij welke 
temperatuur wordt het product bewaard en hoe lang? Ook de 
houdbaarheidstesten om de stabiliteit van de kleur te bepalen, 
voert GNT voor klanten uit. En dit in toenemende mate, want 
de vraag naar de mogelijkheden van kleurende levensmiddelen 
neemt toe, ervaart Hoeck. Vandaar ook dat hij een goede toe-
komst voor het familiebedrijf voorziet. “De impact van de 
Southampton-studie (studie naar de relatie tussen kunstmatige 
kleurstoffen en hyperactiviteit bij kinderen, red.) was groot. 
De consument wil meer en meer natuurlijk. Maar de consu-
ment vraagt ook om transparantie. Op beide vragen hebben 
wij het antwoord.”

• CARINA GRIJSPAARDT-VINK •

Productielocatie van GNT in Heinsberg. Een belangrijk deel van de grondstoffen worden lokaal 

gesourced.

De kleur moet in het eindproduct matchen met de verwachting. De productmatrix 

en vele andere factoren bepalen de uiteindelijke kleur.
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