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Minder suiker in 
dranken

Energiedrankjes, frisdranken en vruchten-
sappen worden vaak genoemd als oorzaak 
van overgewicht bij met name jongeren. 
Gelukkig biedt ’s werelds grootste voedings-
beurs Anuga voor diegenen die er naar op 
zoek zijn genoeg gezonde alternatieven. 
Vaak zijn het producten met minder of 
geen suiker.  
Beginnend bedrijf Ohnly uit Oostenrijk 
presenteerde kruiden-icetea zonder toege-
voegde suikers, die ook nog biologisch- en 
vegangecertificeerd (geen ingrediënten  

Drankenfabrikanten richten zich steeds meer op minder zoete 
en gezondere dorstlessers. Dat bleek tijdens ’s werelds grootste 
voedingsbeurs Anuga, die van 10 tot 14 oktober plaatsvond in 
Keulen Duitsland. Ook de originaliteit van de dranken telt mee. 

Gezondheidsaspecten spelen belangrijke rol 

Op de website van de start-up staat bij  
de drie varianten hun werking beschreven:  
spice-up + energise, cool down + relax en 
refresh + detox. Goblirsch weet dat je van-
wege Europese wetgeving niet zomaar 
claims mag maken op verpakkingen. Hij 
gelooft echter in de positieve werking van 
zijn product, waarvan de meeste ingrediën-
ten afkomstig zijn van lokale biologische 
boeren. “De combinatie citroen en melisse 
heeft een verkoelend en ontspannend effect. 
Gember en kurkuma werken juist ontste-
kingsremmend. We kunnen het alleen niet 
claimen op de verpakking.” 
Goblirsch ontwikkelde zijn producten in  
een jaar tijd. Hij heeft er nog meer in de 
pijpleiding. “We zijn bezig met de ontwikke-
ling van snacks en drankjes voor kinderen  
zonder toegevoegde suiker. ‘Geen suiker’ 
wordt in de toekomst een nog grotere trend.” 

Geen toegevoegde suiker
Op Anuga is suiker in ieder geval een  
onderwerp waarmee fabrikanten zich  
bezighouden – ook die in de opkomende  
landen. Medewerkers van het Thaise voe- 
dingsbedrijf Asiatic delen glaasje kokos- 
nootwater uit: vers, niet uit concentraat,  
benadrukken ze. Het product onderging 
alleen een UHT-sterilisatie. Door deze kort-
stondige verhitting van slechts een paar  
seconden op zo’n 140 °C blijft de smaak  
beter behouden. De Thai benadrukken dat 
je alleen de natuurlijke zoetheid proeft. Er  
is geen suiker toegevoegd. 

van dierlijke oorsprong, red.) zijn. “Voor 
vegetariërs is zo’n certificering erg belang-
rijk”, vertelt Ohnly-oprichter Michael  
Goblirsch. “Het was een idee van mij en 
mijn vrouw. We waren tevergeefs op zoek 
naar frisdranken zonder suikers en kunst-
matige zoetstoffen. De enige optie die  
overbleef was water.” 
 
Positieve werking
Aan de iceteas van Ohnly zijn extracten  
van kruiden en specerijen toegevoegd.  

VAKBEURS

In Helga zit de micro-alg chlorella, die voor menselijke consumptie wordt gekweekt in zoetwatervijvers.
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Het energiedrankje Frisches Blut bevat minder  

suiker dan de gemiddelde frisdrank en geen cafeïne.

Fabrikanten voegen liever geen of weinig 
suiker toe dan dat ze kunstmatige zoetstof-
fen gebruiken. Zo ook Ovio Wellness, dat 
een reeks verfrissende infusion-dranken 
presenteerde. Net als Ohnly benadrukt het 
Britse bedrijf dat het product vegan- en  
biologischgecertificeerd is. Centraal staat 
niet de afwezigheid van toegevoegde sui-
kers, maar het volgens Ovio superfood 
olijfblad. Dranken met een extract van  
olijfblad kunnen net zo populair worden  
als kokosnootwater en aloëdranken, den-
ken ze bij Ovio. Olijfolie in olijfblad heeft 
bewezen gezondheidseffecten volgens de 
Europese voedselautoriteit EFSA. Zo werkt 
de olijfolie ontstekingsremmend en bloed-
glucoseverlagend en heeft ze daarnaast  
antivirale en  antimicrobiële effecten. De 
InFusion Feel Good Olive Leaf Drinks,  
zoals de drankjes officieel heten, zijn ver-
pakt in petflesjes van 250 milliliter. De  
smaken Cool Cucumber and Juniper, 
Scrumptious Strawberry en Elderberry  
en Lucious Lemon en Mint spreken jonge,  
trendy en gezondheidsbewuste consumen-
ten aan, aldus Ovio Wellness. Bovendien 
sluiten de producten aan op de vraag van 
retailers naar dranken met minder suiker. 

Ook consumenten verlangen in toenemen-
de mate gezonde alternatieven voor suiker-
houdende frisdranken. Nadeel van de 
drankjes van Ovio Wellness is de relatief 
hoge prijs van ruim 11 euro voor zes flesjes.

Algendrank
Een goedkoper en eveneens gezond alter-
natief is het algendrankje Helga, dat staat 
voor healty algae. Het groene trendy flesje 
van een kwart liter gaat in Oostenrijk en 
sinds kort in Duitsland voor 2 euro 50 
over de toonbank van fitness centers en 
restaurants. “Het idee voor dit drankje 
kwam van een collega. Algen werden  
vooral gebruikt voor de productie van  
biodiesel, maar je kunt ze beter gebruiken 
om mensen energie te geven en hun  
gezondheid te bevorderen”, zegt Ute  
Petritsch van Helga. De drank bevat de 
micro-alg chlorella, die voor menselijke 
consumptie wordt gekweekt in zoetwater-
vijvers. Aan de alg worden een aantal  
gezondheidsbevorderende effecten toe- 
geschreven, zoals verbetering van het  
immuunsysteem. Toch bestaan hiervoor 
geen goedgekeurde gezondheidsclaims  
van EFSA. Met 0,3 procent alg is de hoe-
veelheid in het drankje beperkt. “Het is  
de bedoeling dat Helga een verfrissing is 
en geen smoothie”, reageert Petritsch. Ze 

wijst ook op de hoge prijs van de chlorella- 
algen, die tussen de 500 en 900 euro per 
kilo bedraagt.  
De uitdaging bij de ontwikkeling van Helga 
lag niet op smaakgebied. Petritsch: “Het 
was niet heel lastig om een goede smaak te 
creëren, maar wel om er een drank van te 
maken. Voor gebruik moet je goed schud-
den, omdat de alg neerslaat op de bodem.” 
Helga bevat verder vitamine B12, water en 
een klein beetje suiker.

‘  Consumenten vragen naar 
gezondere alternatieven’

Energiedranken
Zelfs energiedranken ontsnappen niet meer 
aan de vraag naar gezondere producten. Uit 
recent onderzoek van onderzoeksbureau 
Mintel blijkt dat 53 procent van de Duitse 
consumenten op zoek is naar gezondere 
energiedranken. Ze zijn ook bereid er meer 
voor te betalen. Daarom bracht de Duitse 
start-up Neo Products het verfrissende 
drankje Frisches Blut    – Fresh Blood – op de 
markt voor bewuste energiedrankdrinkers. 
Met 8,2 gram per 100 millimeter zit in het 
product minder suiker dan in de gemiddel-
de frisdrank en bevat het geen cafeïne, al-
dus het bedrijf. Bovendien bevat de drank 
een extract van de Aziatische Gingkoboom, 
dat goed zou zijn voor de hersenfuncties en 
de bloeddoorstroming. 
“We zochten een gezond ingrediënt dat ook 
nog eens voor energie zorgt”, licht directeur 
Carsten Fröchtenicht van het Duitse bedrijf 
Neo-products toe. Hij streeft ernaar om 
binnen afzienbare tijd ook een suikervrije 
variant van Fresh Blood te ontwikkelen. Het 
was lastig de juiste smaakcombinatie te vin-
den. “We waren op zoek naar een ronde 
smaak. Uiteindelijk lukte dat met gember- 
cranberry.” Het product is verkrijgbaar in 
een aantal supermarkten nabij Götingen in 
Duitsland. Fröchtenicht zou graag naar de 
Verenigde Staten exporteren, maar daar-

voor zal hij eerst de be-
nodigde vergunningen 
moeten aanvragen. 
Fresh Blood mag dan 
een gezonder energie-
drankje zijn, de naam 
en het ontwerp van het 

blikje zijn even gewaagd en soms net zo 
provocerend als die van alle andere energie-
dranken. Het blikje is bloedrood en de cam-
pagne wordt opgesierd door een sexy vrouw 
met rode lippen en rood haar. Een bewuste 
keuze, zegt Fröchtenicht, want hij wil de 
doelgroep van veelal tieners niet van zich 
vervreemden door een te braaf imago aan 
zijn product te koppelen. 
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