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Glutenvrij  
moet gezonder
Free From Food Expo uitgebreid met ingrediënten

tijdens de tweede editie van de Free From Food expo waren 
ook ingredientenleveranciers aanwezig. Het aantal was klein 
ten opzichte van de aanbieders van – net als de eerste versie – 
met name glutenvrije producten. desondanks trok de beurs 
65% meer bezoekers dan de eerste editie. de meer centrale 
locatie in brussel zal wel hebben meegeholpen.

nic. Het bedrijf bouwt een nieuwe fabriek die 
eind 2015 operationeel moet zijn. De capaci-
teit neemt met een factor vijf toe, zo vertelt 
Harkema. “De eerste drie jaar was het een las-
tige markt, maar nu gaat het uitstekend van-
wege de groeiende vraag naar plantaardige 
eiwitten en free from-producten gecombi-
neerd met de hoge prijs van dierlijke eiwitten.” 
Het aardappeleiwit wordt tegenwoordig in veel 
applicaties gebruikt waar het verschillende 
functies kan vervullen. In zuivelvrij ijs zorgt 
het voor een stabiele emulsie. In brood geeft 
het volume en een goede kruimstructuur. 
Schuimpjes kunnen zonder ei en gelatine wor-

den gemaakt, net als dressings. In 
plantaardige burgers fungeert het 
aardappeleiwit als vervanger van 
kippe-eiwit. Ook in ‘vegan cheese’ 
wordt het eiwit uit de aardappel 
gebruikt. In combinatie met aard-
appelzetmeel werkt het als een 

goede emulgator. Ook is het goed snijdbaar en 
heeft het goede smelteigenschappen, handig 
voor veganistische pizza’s. 

Gezond glutenvrij
Net als tijdens de eerste editie van de Free 
From Expo waren er veel aanbieders van glu-
tenvrije producten aanwezig. Een rondje langs 
deze aanbieders leert dat veelgebruikte ingre-
diënten zijn: haver, (bruine) rijst, boekweit, 
tapioca, aardappeleiwit, mais. 
Een van de aanbieders was het Italiaanse 
bedrijf Pasta Lensi, de grootste producent van 

In de Verenigde Staten is het al mogelijk om 
overal free from (suiker, noten, zuivel, gluten) 
producten te kopen. In Europa is de categorie 
nog sterk groeiende. Dat is te zien op de  
tweede editie van de Free From Food Expo.  
Groeiende markten zijn vooral Groot- 
Brittannië en Spanje. De volgende 
editie van deze beurs vindt plaats 
in Barcelona. 

Ingredienten voor free from
Een van de ingrediëntenleveran-
ciers die op de Free From Food 
Expo stond, was het Duitse Döhler. Het bedrijf 
presenteerde roomachtige ingrediënten op 
basis van soja voor lactosevrije romige dran-
ken zoals Bailey’s. Het bedrijf heeft ook ingre-
diënten voor glutenvrije maltdrinks. Voor ijs 
hebben ze een amandelpuree die zuivelvrij is 
en ook soja kan vervangen. Volgens het bedrijf 
is het belangrijk om ook een alternatief voor 
zuivel te hebben, omdat de groep mensen die 
veganistisch eet, groeit.
Herba Ingredients toonde zijn assortiment 
rijstmeel. Het bedrijf, dat onderdeel is van het 
Spaanse Ebro, biedt verschillende soorten – 

van nature glutenvrije – rijstmeel aan. Zo is er 
onder andere HerbaPure; geschikt voor baby-
voeding en biologisch, HerbaGel; voorgekookt 
en daarom geschikt voor koude applicaties en 
droge soepen en HerbaFine; een variant met 
heel kleine deeltjes.

Limagrain Céréales Ingrédients uit Frankrijk 
(Nederlandse distributeur: Caldic) toonde ver-
schillende ingrediënten op basis van mais voor 
glutenvrije producten zoals pasta, brood en 
patés.

Aardappeleiwit
Ook Solanic, onderdeel van aardappelzetmeel-
producent Avebe, was met zijn aardappeleiwit 
aanwezig op de beursvloer. Het thema van de 
beurs past goed bij het product van de eiwit-
producent. Het gaat goed met Solanic, zo ver-
telde Jaap Harkema, marketmanager van Sola-

‘ Gezond glutenvrij is 
meer dan alleen gluten 
uit het dieet verwijderen’
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glutenvrije pasta voor private label. Zij gebrui-
ken voor hun product mais, omdat de grond-
stof glutenvrije pasta een mooie gele kleur 
geeft. Ze geven de meel een speciale droog-
methode voordat er deeg van wordt gemaakt. 
Door deze methode heeft het eindproduct 
geen plakkerige textuur na het koken.
De winnaar van de eerste Free From innova-
tieprijs was het Britse Perkier. Het bedrijf 
maakt ontbijtproducten en snacks van een 
mengsel van haver, boekweit, bruine rijst en 
gierst. Het onderscheidt zich door de kleurrij-
ke verpakking die ook mensen die niet om 
medische redenen free from eten moet aan-
spreken. Perkier won de prijs voor de gluten-
vrije chocolade met marshmellows. De stem-
mers waardeerden dat het product uit te delen 
was. Ook waardeerden ze de hersluitbare 
kleurrijke beker (zie foto).
De Nederlandse Bakkerij Wiltink stond op de 
beurs met Yam glutenvrij brood in de varian-
ten bruin, licht en donker meergranen en 

rozijnen. Het brood wordt dagelijks vers 
geproduceerd en wordt verkocht bij Jumbo en 
C1000. De broden worden gebakken in een 
aparte glutenvrije bakkerij. Bakkerijk Wiltink 
ontwikkelde het brood samen met Sonneveld. 
De ingrediënten zijn onder andere: haver en 
tapioca. Het brood is buiten de koelkast vier 
dagen houdbaar en vrij van gluten, ei en  
lactose.

Suiker- en vetvrij
Parallel aan de beurs liep een congrespro-
gramma waarin de thema’s die spelen rondom 
free from-producten werden uitgediept. Een 
van de sprekers was Vincenzo Fogliano,  
professor aan de WUR bij de vakgroep Food 
Quality & Design. Hij zette in zijn presentatie 
uiteen hoe de keten van de ontwikkeling van 
free from-producten in elkaar steekt. De 
ketenaanpak begint bij de selectie van de juiste 
grondstoffen, vervolgens bepalen de proces-
sing en formulering hoe de consument op het 
product reageert. Hij splitst de ontwikkeling 
van free from-producten in tweeën: vrij van 
macronutriënten en vrij van micronutriënten. 
Onder de eerste categorie vallen suiker-, vet- 
en eiwitvrije producten. Suikervrij wordt voor-
al opgevangen door polyolen, maar door de 
vraag naar meer natuurlijke producten komt 
stevia in beeld. Vetvrij kan volgens Fogliano 
worden bereikt door de keuze van de grond-
stof, door de processing of door herformule-
ring met een vetvervanger. Eiwitvrij is geen 

Detectie van allergenen
Een vreemde eend in de bijt op de Free 
From beurs was de aanwezigheid van 
Foodscore en Nutrilab die samen een stand 
deelden. Foodscore controleert de voed-
selveiligheid van grondstof tot eindproduct. 
Dit omvat onder andere labonderzoek, 
smaakonderzoek, certificering en specifica-
tiebeheer. Ze onderzoeken bijvoorbeeld het 
verschil in smaak tussen glutenvrije produc-
ten en gewone. Nutrilab is het enige in 
Nederland geaccrediteerde lab dat gluten 
meet. Het lab heeft het meten van allerge-
nen al jaren op het programma staan. Ze 
zien de laatste jaren de vraag toenemen. 
R-Biopharm stond met analysekits voor  
verschillende allergenen op de beurs. De 
interesse voor de stand was goed.

gebruikelijke vraag. Er is een nichegroep con-
sumenten die last heeft van phenylketonuria 
(PKU). Deze groep kan phenylalanine niet 
verwerken. Dit is technologisch op te lossen 
door bijvoorbeeld eiwithydrolyse.

Gezond glutenvrij
Glutenallergie is specifiek een allergie tegen 
gliadine en glutenine. Door de selectie van 
grondstoffen kunnen glutenvrije producten 
worden ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van 
brood is bijvoorbeeld rijst- of maismeel nodig; 
hydrocolloïden die structuur geven, bijvoor-
beeld guargom of xanthaan; eiwitten voor 
smaak en kleur van de korst, bijvoorbeeld 
eiwit van melk, ei, mais of peulvruchten; en 
zetmeel voor de zachtheid van het deeg, bij-
voorbeeld rijst- of aardappelzetmeel. Een punt 
van zorg is volgens Fogliano dat mensen met 
een glutenallergie steeds vaker overgewicht 
hebben. De oorzaken zijn nog niet duidelijk. 
Vaak worden wel meer vet en zout aan gluten-
vrije producten toegevoegd voor de smaak. De 
voedingswaarde van glutenvrije producten 
kwam ook in een andere lezing aan de orde. 
De Nederlandse Vereniging voor coeliakiepa-
tiënten (NVC) is een campagne gestart: ‘Goed 
Glutenvrij’, omdat gezond eten zonder gluten 
meer is dan alleen gluten uit het dieet verwij-
deren. De voorzitter van de NVC, Bianca 
Rootsaert, heeft samen met Wageningen Uni-
versiteit onderzoek gedaan naar het voedings-
patroon van coeliakiepatiënten. Het blijkt dat 
sommige veel geconsumeerde glutenvrije bro-
den op de markt meer vet en suiker en minder 
vezel en eiwit bevatten dan sommige broden 
met gluten. De NVC wil een Food Pyramid 
voor coeliakiepatiënten ontwikkelen zodat 
ook zij gezond eten. In 2015 moet er een label 
komen voor glutenvrije producten met de 
tekst: healthy glutenfree.

 • Dionne irving •

Perkier won de innovatieprijs voor zijn glutenvrije 

chocolade met marshmallows. 
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