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THEMA: FUNCTIONELE  
INGREDIËNTEN

INGREDIËNT & PRODUCT 

Gezond, betaalbaar 
en natuurlijk

Een derde van alle levensmiddelen wereld-
wijd is gefermenteerd of bevat gefermen-
teerde ingrediënten. Bekende voorbeelden 
zijn yoghurt, kaas, thee, koffie, cacao, bier, 
wijn en salami. “Fermentatie wordt veel 
gebruikt om de houdbaarheid te verlengen 
of om producten een bijzondere smaak te 
geven”, zegt Lars Bredmose, senior directeur 
van Chr. Hansen. “Het grote voordeel is dat 
het een volledig natuurlijk proces is, zonder 
toevoegingen.” 
Voedingsmiddelenbedrijven zien fermen- 
tatie als een manier om gecompliceerde 
labels met niet-natuurlijke toevoegingen te  
vermijden. Daardoor zien bewuste consu-
menten het als gezondere producten.” Een 
woordvoerder van Kikkoman ziet dezelfde 
trend. “Daarnaast wordt fermentatie veel 
gebruikt ter vervanging van ingrediënten 
van dierlijke oorsprong. Het kan ervoor 
zorgen dat producten vegetarisch worden.”

Screening

De fermentatietechnieken zijn de afgelopen 
jaren sterk verbeterd, waardoor er meer 

mogelijk is. Herwig Bachmann, senior 
scientist en projectmanager bij NIZO food 
research, noemt als voorbeeld de verbeterde 
screeningstechnieken. “We hebben een 
pipetteerrobot waarmee we onze cultuur-
collectie snel kunnen screenen. Zo kunnen 
we een stam selecteren die de gewenste 
eigenschappen heeft, bijvoorbeeld een hoge 
productie van vitaminen.” Bachmann ver-

telt dat er tegenwoordig meer kennis is over 
de beschikbare stammen. “Een belangrijke 
ontwikkeling van de afgelopen decennia is 
DNA-sequencing. Dit is een snelle en 
betaalbare manier om de genetische eigen-
schappen van micro-organismen in kaart te 
brengen. Daardoor is de genetische code 
van veel industrieel gebruikte micro-orga-
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nismen bekend. Om het gedrag van de 
micro-organismen beter te begrijpen, heb-
ben we stofwisselingsmodellen gemaakt. 
Dit werkt als een navigatiesysteem voor 
microbiologische stofwisseling. Door deze 
kennis te combineren met slimme selectie-
methodes kunnen we binnen een stam de 
mutant vinden met de beste eigenschappen. 
Stammen die op deze manier geselecteerd 
zijn, hebben betere 
eigenschappen tijdens de 
fermentatie.”

Concepten

Ook zijn onderzoekers gaan beseffen dat het 
belangrijk is metingen te doen in de produc-
ten. “De resultaten op laboratoriummedia 
zijn vaak zeer verschillend en komen niet 
altijd overeen met de praktijk”, legt Bach-
mann uit. “Daarom hebben we een reeks 
productscreeningssystemen ontwikkeld, bij-
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gefermenteerde producten’

Sojasaus is een bekend  

gefermenteerd product.
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voorbeeld voor kaas, bier en brood. Met ons 
NIZO Microcheese modelsysteem kan één 
persoon zo’n 600 kazen per dag produceren. 
Daardoor hebben we een goede voedings-
matrix die we kunnen gebruiken voor onze 
metingen.” Ook Theo Stikkers, directeur 
strategie bij DSM Food Specialties, zegt dat 
er meer mogelijk is door de verbeterde tech-
nieken. “Tien jaar geleden kostte het zo’n vijf 
jaar om een nieuw product te ontwikkelen. 
Nu lukt dat binnen een jaar. De nieuwe 
screeningstechnieken hebben het bovendien 
gemakkelijker gemaakt om oplossingen te 
vinden voor problemen waar je tegenaan 
loopt. Daardoor is het tegenwoordig voor 
onze procestechnologen vrijwel altijd moge-
lijk om de juiste combinatie van stammen te 
vinden, waarmee ze theoretische concepten 
kunnen vertalen naar de praktijk.” Bach-
mann is het daarmee eens. “Een cultuur 
bestaat soms wel uit honderd stammen. De 
ene zorgt voor de smaak, de andere voor de 
vitamineproductie. Het is goed mogelijk 
daarin te sturen.”

Gezondheidsclaims

Fermentatie is een goede manier om produc-
ten te produceren met een gezondheidsvoor-
deel. Maar Stikkers zegt dat dit vaak niet de 
enige reden is om voor fermentatie te kiezen. 
“De belangrijkste reden is dat het een 
natuurlijk, duurzaam en goedkoop proces is. 
Ook geeft het producten een bijzondere 

smaak of structuur.” De micro-organismen 
die voor fermentatie gebruikt worden zijn 
vaak in staat om waardevolle voedingsstoffen 
te produceren, zoals sommige vitaminen en 
folaat (een variant van foliumzuur). De com-
binatie van verschillende stoffen kan zorgen 
voor gezondheidsvoordelen zoals een betere 
spijsvertering of het verminderen van de 
kans op allergische reacties. Toch is het 
moeilijk om daar een gezondheidsclaim aan 
te koppelen. “De eisen die EFSA stelt aan het 
voeren van een gezondheidsclaim zijn te 
strikt voor gefermenteerde producten”, ver-
telt de woordvoerder van Kikkoman. “Met 
fermentatie worden er namelijk honderden 
stoffen geproduceerd. Voor het voeren van 
een gezondheidsclaim wil EFSA precies 
weten welk component zorgt voor het 
gezondheidsvoordeel. Het kost moeite om 
die ene belangrijke component te identifice-
ren.” In enkele gevallen lukt het om culturen 
te ontwikkelen waarmee het mogelijk is om 
producten te produceren met EFSA goedge-
keurde gezondheidsclaims. Een voorbeeld 
daarvan is nu-trish Pro-K van Chr. Hansen. 
Dit zijn bacteriecultures voor de toepassing 
in verse gefermenteerde zuivel, die natuurlijk 
gevormd vitamine K2 produceren en daar-
mee zorgen voor gezonde botten.

Stevia

Stikkers zegt dat fermentatie een belangrijke 
bijdrage levert aan het produceren van 

gezondere producten. Als voorbeeld noemt 
hij de productie van stevia door middel van 
fermentatie. Stevia wordt geproduceerd door 
een werkzaam molecuul te extraheren uit 
een steviaplant. DSM is erin geslaagd datzelf-
de molecuul te produceren met fermentatie. 
Dit maakt steviaplantages overbodig en is 
dus sneller, goedkoper en duurzamer. “Met 
fermentatie spelen we in op de trends van dit 
moment”, zegt Stikkers. “De belangrijkste 
gezondheidstrends zijn: minder zout, suiker 
en vet. Voor al die thema’s hebben we oplos-
singen. Gistextracten geven producten bij-
voorbeeld een hartige smaak, waardoor er 
minder zout nodig is; stevia is een gezonde 
vervanger voor suiker en sommige melk-
zuurbacteriën kunnen een romig mondge-
voel geven waardoor minder vet nodig is.”

Trends

In de VS is fermentatie een hype, omdat het 
een natuurlijke, traditionele bereidingswijze 
is. “Ook in Nederland zijn topkoks veel met 
fermentatie bezig en promoten zo gefermen-
teerde producten”, zegt Stikkers. In dat geheel 
ziet Bredmose van Chr. Hansen de trend van 
het herpositioneren van traditioneel gefer-
menteerde producten. “Een goed voorbeeld 
daarvan is de Griekse yoghurt die wij ont-
wikkeld hebben met veel eiwitten en weinig 
vet. We gebruiken daarvoor originele, erf-
goedstammen uit Griekenland. Passend in 
die trend zijn er ook nieuwe gefermenteerde 
producten in opkomst, zoals kimchi, kom-
bucha en kefir. Toch is de verwachting dat 
nieuwe gefermenteerde producten een klein 
segment blijven. Bachmann noemt de 
gezondheidsvoordelen van kefir mager en 
niet goed onderbouwd. Bredmose verwacht 
dat traditionele yoghurtproducten wereld-
wijd meer groeipotentie hebben dan kom-
bucha en kefir. Stikkers zegt dat consumen-
ten niet bewust voor gefermenteerde pro-
ducten kiezen, maar wel voor gezonde, 
betaalbare producten met een ongecompli-
ceerd label. “Daardoor komen ze uiteindelijk 
wel bij gefermenteerde producten uit.”

• MAAIKE TINDEMANS •

M. Tindemans is freelance journalist

Theo Stikkers, directeur strategie bij DSM Food Specialties: “Het is tegenwoordig voor onze procestechnologen vrijwel altijd 

mogelijk om de juiste combinatie van stammen te vinden.”
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