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Van jong tot oud een gezonder leven.  
Onder dat motto presenteert producent van 
functionele ingrediënten Beneo concepten. 
De voordelen van prebiotische vezels,  
rijstspecialiteiten en functionele koolhydraten 
worden toegelicht in de vorm van producten 
die op de stand zijn te proeven. Van laag-gly-

cemisch en spijsverteringsbevorderend tot ‘vrij van’-label, 
verlaagd caloriegehalte en tandvriendelijk; de bezoeker 
krijgt inzicht hoe Beneo’s ingrediënten helpen om gezond te 
leven. Getoond wordt ook hoe de voedingswaarde te verho-
gen met behoud of zelfs verbetering van smaak en textuur.
Stand H07 hal 8, www.beneo.com

Pruimen voor clean label
Als handelsagent voor Sunsweet 
presenteert Bolasco ingrediënten 
van pruimen. Zo zijn er de prui-
menschijfjes, die worden toegepast  
in zuivelproducten en desserts. Ze 
bevatten van nature hoge gehalten 
aan sorbitol, zodat de hoeveelheid 
toegevoegd suiker beperkt kan zijn. Bovendien maakt de combinatie 
van vezels en sorbitol dat pruimen helpen het vetgehalte in yoghurts 
te verlagen doordat smaak en textuur worden bevorderd. Ook ver-
sterken ze de aanwezige aroma’s. Dit maakt het een geschikt ingre- 
diënt voor clean label-toepassingen. Een noviteit van Sunsweet zijn 
pruimenstukjes met glycerine. Dit bevochtigingsmiddel voorkomt 
uitdrogen, hard worden en verlies van smaak tijdens drogen in toe-
passingen als muesli en vruchten/noten-mixen. Innovatie voor de 
vleesindustrie is Sunsweet geconcentreerd, gemaakt van de pruimen-
soort kwetsen. Het is een alternatief voor fosfaten in vlees- en worst-
producten door de aanwezigheid van sorbitol. 
Stand E17 hal 9, www.bolasco.de

b eneo brengt functio-

nele ingrediënten 

voor een leven lang.

Laag GI-fruitstukjes
URC fruitstukjes met een lage glycemische index (GI) zijn  
te proeven op de stand van Taura Natural Ingredients. Er  
worden innovatieve concepten getoond om de veelzijdig-
heid te demonstreren, zoals fruit gemengd met pindakaas, 
cola, mint en peper. De twee varianten JusFruit URC appel/
aardbei en gemengde bessen, bieden volgens Taura op grond 
van testresultaten mogelijkheden voor het voeren van een 
gezondheidsclaim. Meer specifi k gaat het daarbij om de 
claim: ‘Consumption of foods containing fructose leads to  
a lower blood glucose rise compared to foods containing 
sucrose or glucose’. Voor deze claim moet het sacharose- of 
glucosegehalte van het product ten minste 30% lager zijn 
dan het vergelijkbare reguliere product, wat volgens Taura 
met het fructoserijke fruitingrediënt haalbaar is. 
Stand A71 hal 8, www.tauraURC.com
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Zonnebloemlecithine, rode palmolie  
en stabilisatoren
Sternchemie brengt lecithine uit 
zonnebloemen onder de aandacht 
als alternatief voor lecithine uit IP 
soja. Zonnebloemingrediënten 
zijn gegarandeerd gmo-vrij omdat 
er nog geen genetisch gemodifi-
ceerd zonnebloemzaad is. In cho-
colade en bakkerijproducten is 
een-op-een vervanging mogelijk. 
Verder wordt rode palmolie, 
SternRed, onder de aandacht 
gebracht als etiketvriendelijke 
kleurstof. De intensief rode kleur 
is afkomstig van de aanwezige car-
tenoïden. De olie is verder rijk aan 
vitamines, kleur- en hittestabiel en 
smaakloos. Toepasbaar in marga-
rine, cakes, desserts, verse pasta, 
mayonaise en dressings en ook in 
gefrituurde producten als aardap-
pelchips en frites.

Zusterbedrijf Hydrosol brengt het 
nieuwe stabilisatiesysteem Stabisol 
Easy, ontwikkeld om het produc-
tieproces te vergemakkelijken van 
poedervormige substanties in 
water. Het hydrocolloïde/eiwit-
mengsel zorgt voor de juiste stabi-
lisatie bij de productie van alterna-
tieven voor semiharde kaas, room 
en processed cheese. Hydrosol 
heeft erder gewerkt aan etiket-
vriendelijke stabilisatiesystemen. 
Voor de vleesverwerkende indus-
trie is er het nieuwe functionele 
systeem HydroTOP voor gehakt 
en gemaksproducten, dat de struc-
tuur verbetert en vermindering 
van het vleesgehalte mogelijk 
maakt.
Stand H30 hal 8, www.hydrosol.
de, www.sternchemie.de
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