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Ingrediënt & Product

“Wat is er mis met de producten die er 
zijn?” Met deze vraag opende Tiny van 
Boekel, hoogleraar Productontwerpen en 
Kwaliteitskunde, de VMT-bijeenkomst 
Trends in Food Ingredients medio juni. Pro-
ducten herformuleren en innoveren van-
uit de toepassing van andere ingre-
diënten stond die dag centraal. 
De reden voor productverandering is 
vaak de consument die andere eisen 
stelt, zo luidde de conclusie. Maar ook 
veranderende voedingskundige inzichten 
– ‘gezonder’ – kunnen de drijfveer zijn, 
evenals het beschikbaar komen van nieu-
we grondstoffen of technologie. De rand-

voorwaarden voor herformulering of 
innovatie zijn helder. Nieuwe producten 
mogen niet aan kwaliteit inboeten en 
moeten als het even kan van hogere kwa-
liteit zijn dan bestaande producten.

Stille zoutreductie
Zoutreductie staat wereldwijd hoog op de 
agenda, constateerde Robin Wyers in zijn 
overzicht van ‘Top 5 Food Ingredients 
Trends’ (zie kader). “Het gaat hier om 
stille herformulering. Minder zout associ-
eert de consument met minder smaak. 
Om die reden vermelden fabrikanten 
vaak niet op de producten dat het zout-
gehalte is teruggebracht. De relatie met 
een claim die verwijst naar het gunstige 
effect op het voorkomen van hart- en 
vaatziekten wordt nog maar beperkt toe-

gepast”, aldus de hoofdredacteur van 
Innova Market Insights. Unilever werkt 
hard aan zoutreductie, vertelde Johanne-
ke Busch, scientist bij het concern in 
Vlaardingen. Zij bevestigde dat smaak 
uitermate belangrijk is voor de consu-
mentenacceptatie en minder zout dus 
niet minder smaak mag betekenen. De 
vijf wegen die Unilever bewandelt om dat 
te bereiken: stapsgewijs in de tijd het 
zoutgehalte verlagen, gebruik van zout-
vervangers zoals kaliumchloride, zoutver-
sterkers toepassen die het natriumkanaal 
in de mond beïnvloeden, de interactie 
tussen verschillende zintuigen bevorde-
ren en de zoutverdeling beïnvloeden. 
Busch vertelde hoe door het inbrengen 
van geuren van zoute producten als kaas 
of sardientjes, producten zouter worden 
beoordeeld. Ook door zout slimmer te 
verdelen, bijvoorbeeld in de kippenstuk-
jes in een soep in plaats van in de bouil-
lon, smaken producten zouter. Een inerte 
vulstof als lucht of schuim toevoegen 
helpt eveneens. Naast smaak is het ver-
lies aan functionaliteit een zorgenkindje 
bij zoutverlaging van een product als 
brood, belichtte Martijn Noort, project-
manager/scientist Functional Ingredients 
bij TNO. Minder zout maakt het glutenei-
wit en het fermentatieproces instabieler 
en geeft een plakkerig deeg. “Conclusie 
is dat oplossingen niet in traditionele 
additieven zijn te vinden, maar in andere 
mechanismen die de fysische eigen-
schappen beïnvloeden. Bij brood onder-
zoeken we bijvoorbeeld het gebruik van 
het functionele voedingsvezel Reuteran”, 
aldus Noort.

Natuurlijk kent grenzen
De tweede trend in ingrediënten om -

schreef Wyers als ‘new natural frontiers’: 
“Verwerkt is uit. Helder, eenvoudig en 
overtuigend is in.” In de VS vertaalt deze 
trend zich in natuurlijk. In Europa draait 
het vooral om het niet (meer) toevoegen 
van additieven. Coca-Cola werkt daar 
hard aan, vertelde Europe Product R&D 
manager Hilde Draye. Zij belichtte hoe de 
multinational de overgang maakt naar 
natuurlijke ingrediënten met behoud van 
kwaliteit, kleur en smaak.
“Het is makkelijker om een nieuw pro-
duct te ontwikkelen dan een bestaand 
product te herformuleren”, verzuchtte 
Draye. Los van het verkrijgen van dezelf-
de kleur met natuurlijke kleurstoffen – 
een moeilijke opgave – wordt de houd-
baarheid aanmerkelijk korter met alle 
gevolgen van dien voor de supply chain. 
Bovendien kan dit ook invloed hebben op 
de smaak én kosten. Daarnaast is de 
beschikbaarheid van natuurlijke kleur-

Zoutreductie, natuurlijk en ‘bewezen’ claims zijn belangrijke trends als het gaat om 

herformulering en productinnovatie via het gebruik van andere ingrediënten. De consument is 

daarbij de drijvende kracht, die echter geen concessies wil doen aan de smaak. 

Productontwikkelaars moeten balanceren tussen wat de consument wil en wat het product 

toelaat.

Herformuleren is balanceren

‘Bedenk dat bij de consument 
smaak het wint van natuurlijk’
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Een frisdrank zonder calorieën, gezoet met Stevia en 
een acceptabele smaak is niet mogelijk, aldus R&D’er 
bij Coca-Cola Hilde Draye. 
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stoffen bij de hoeveelheden die Coca-
Cola nodig heeft, geen vanzelfsprekend-
heid. Natuurlijke smaakstoffen vertonen 
eenzelfde problematiek en geen conser-
veermiddelen willen toevoegen heeft 
consequenties voor de gebruikte vultech-
nologie en vraagt aanvullende kwaliteits-
maatregelen.
“Hoe natuurlijk ga je?”, stelde Draye dan 
ook terecht de vraag. “Bedenk dat bij  
de consument smaak het wint van 
natuurlijk.” 

Karakteristieken Stevia
Coca-Cola doet ook onderzoek naar de 
toepassing van de natuurlijke zoetstof 
Stevia. In dranken heeft Stevia een ander 
smaakprofiel dan suiker. Het duurt even 
voor de zoete smaak wordt waargenomen 
en de smaak blijft langer hangen. Om dit 
te ondervangen is toevoeging van andere 
ingrediënten nodig. Complicerend voor 
het gebruik van Stevia is verder dat de 
gevoeligheid voor de smaak zoet bij men-
sen varieert. Conclusie van Draye was dat 
Stevia een prima ingrediënt is om de 
calorische waarde van dranken te verla-
gen, maar dat het nog niet mogelijk is 
een frisdrank te maken die is gezoet met 
Stevia, nul calorieën bevat en een accep-
tabele smaak heeft. 
Stevia-expert Jan Geuns, verbonden aan 
de Katholieke Universiteit van Leuven, 
wees op de hittestabiliteit van de zoet-
stof, waardoor deze in producten als 
cakes en biscuits is te verwerken. “Helaas 
is deze toepassing niet in beeld bij de 
wetgevende instanties”, aldus Geuns. De 
kleine hoeveelheid zoetstof die wordt 
gebruikt, maakt overigens wel dat in vas-
te producten bulkstoffen nodig zijn en er 
geen aw-verlagende werking is. De Ste-
via-expert waarschuwde zijn gehoor dat 

er momenteel “van alles op de markt is”. 
Zijn lab heeft een gevalideerde methode 
ontwikkeld om de zuiverheid van de  
Stevia-ingrediënten te bepalen. 

Suikervervanging vatten in modellen
Suikervervanging is in bredere zin onder-
werp van studie. Noort vertelde hoe via 
modellen en modelapplicaties niet alleen 
de effecten op zoetheid en smaak, maar 
ook op kleur, aroma en textuur worden 
meegenomen. “Per product worden 
alternatieven uitgewerkt, want een gene-
rieke oplossing bestaat niet”, aldus de 
TNO-man. 
Naast suiker- en zoutvervanging zal ook 
vetvervanging worden onderzocht in het 
FND-clusterproject dat TNO en Wagenin-
gen UR momenteel opzetten, met als 
doel bedrijven te helpen productinnova-
tie te realiseren. Participatie is mogelijk. 

Claims
‘Proven claims’ noemde Wyers ook als 
trend. Doordat EFSA zo veel claims 
afkeurde, benadrukken fabrikanten die 
hun claim wel door de procedure kregen 
dit vaak via het woord ‘proven’ op de ver-
pakking, aldus Wyers.
Henk van den Berg, kennisspecialist Voe-
ding en Gezondheid bij het Voedingscen-
trum, gaf een helder overzicht van de 
huidige stand van zaken rond de claims. 
Steeds duidelijker wordt welke eisen de 
EFSA stelt en hoe de instantie beoordeelt. 
Afkeuringen van claims zijn bijvoorbeeld 
terug te voeren op studies die niet met 
dezelfde productsamenstellingen zijn 
gedaan. Reden is verder dat veel inge-
diende productspecifieke claims eigenlijk 
nutriëntenclaims zijn (bijvoorbeeld rond 

calcium). Ter stimulering van herformu-
lering wordt overwogen om verlaagd 
gehalte-claims tijdelijk, bijvoorbeeld een 
jaar, toe te staan als een reductie van 
15% is bereikt ten opzichte van het regu-
liere product. Voor een (permanente) 
claim moet de vermindering ten minste 
30% zijn voor energie, verzadigd vet en 
suiker en 25% voor zout (natrium).

Publieke opinie
Naast de EFSA-beoordeling is er de 
invloed van het Europees Parlement. 
“Gaat het parlement de wetenschappelij-
ke beoordeling overdoen?”, vroeg Van 
den Berg zich af. De AZO-kleurstoffen 
werden meermalen als voorbeeld aange-
haald van de grote invloed van de publie-
ke opinie. Armand Janssen, manager 
regulatory affairs bij FrieslandCampina 
DMV, noemde het de grote winst van de 
huidige, nieuwe toelatingsprocedure 
voor additieven dat de politieke invloed 
op de eerste fase van de toelatingsproce-
dure verminderd is. 
Janssen gaf een update van de wetgeving 
rond additieven, enzymen en flavourings 
(zie ook VMT 2008, nr. 21, pag. 28-29 en 
nr. 24, pag. 38-39). De hang naar ‘clean 
labelling’ betitelde hij als een onderwerp 
waarmee de industrie zeer omzichtig te 
werk moet gaan. “Gebruik de mogelijk-
heden die de additievenverordening 
biedt, zonder de consument te misleiden. 
Bedenk dat uiteindelijk consumenten-
acceptatie de waarheid is.”

Congresverslag

Carina Grijspaardt-Vink

Top 5 Food Ingredients trends

1.  Natriumreductie via stille her
formulering.

2.  Nieuwe natuurlijke grenzen.  
‘Processed is out. Clear and simple 
is in.’

3.  Duurzame grondstoffen (fair  
trade, diervriendelijk, duurzame 
verpakkingen).

4.  Bewezen claims (goedgekeurde 
claims of slechts passief naar 
gezondheid verwijzen). 

5.  Echte authenticiteit (traditioneel, 
origineetikettering, etnisch).

Ter illustratie van de gesignaleerde trends werden internatonale producten getoond uit de 
Innova Database (www.innovadatabase.com).
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