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INLEIDING 

Doordat het aantal patiënten met diabetes en obesitas toeneemt, is er een grote vraag naar voeding 
met minder calorieën. Minder suiker is één ding, maar de zoete smaak missen willen we niet. Daarom 
verschijnen steeds meer producten op de markt met alternatieve zoetstoffen. Omdat Stevia een 
natuurlijk product is, is de industrie wereldwijd geïnteresseerd in de mogelijkheden ervan. Ook binnen 
Vlaanderen onderzoeken voedingsbedrijven hoe ze deze natuurlijke zoetstof kunnen gebruiken.  
 
De zoetstoffen uit de Stevia plant hebben de verzamelnaam steviolglycosiden gekregen, waarvan 
stevioside en rebaudioside A de meest voorkomende zijn. Deze intensieve zoetstoffen zijn 200 tot 
300 keer zoeter dan suiker. Bovendien leveren ze bijna geen calorieën aan. Hoge concentraties 
stevioside zouden ook een farmacologische werking hebben. Het zou de bloeddruk verlagen, 
aderverkalking tegengaan en gebruikt worden in de behandeling van diabetes.  
 
In april 2011 gaf de European Food Safety Authority (EFSA) groen licht voor de goedkeuring van 
steviolglycosiden. Het Europees Parlement keurde dit op 12 november officieel goed. Een toelating 
voor het gebruik van steviolglycosiden opent voor de bedrijven de mogelijkheid om producten met 
een gereduceerde calorie-inhoud te produceren, met zoetstoffen die uit een plant komen.  
 
Het gebruik van steviolglycosiden in voedingsproducten brengt een aantal technologische uitdagingen 
met zich mee. Deze uitdagingen worden nog groter door de verplichtingen die de wetgeving met zich 
meebrengt. In dit document wordt een overzicht gegeven van de uitdagingen waar de 
voedingsindustrie voor staat. 
 
Omdat de voedingsindustrie voor Vlaanderen een belangrijke economische sector is, zeker voor de 
uitvoer, is het belangrijk voor de Vlaamse voedingsbedrijven om over de nodige knowhow te kunnen 
beschikken en klaar te staan op het ogenblik dat steviolglycosiden door de EU als zoetsof mogen 
gebruikt worden.  
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1. STEVIA ONDER DE LOEP 

Stevia rebaudiana is een plant die in het wild voorkomt in het hoogland op het grensgebied tussen 
Brazilië en Paraguay. De plant wordt daar door de oorspronkelijke bewoners al eeuwenlang gebruikt 
in medicinale drankjes en als zoetmiddel voor ondermeer thee. De plant wordt veelal als eenjarig 
gewas gekweekt. De plant kan tot één meter hoog worden en heeft smalle bladeren die tot drie 
centimeter lang zijn. Kweken uit zaad gaat moeilijk omdat de plant zelfsteriliserend is en de weinige 
zaden daarenboven slecht ontkiemen. De plant wordt in mei en juni aangeboden in tuincentra onder 
de naam ‘honingkruid’ of de gepatenteerde naam ‘Stepa’.  
 

 

 

De Steviaplant (gedroogde blaadjes) en steviolglycosiden (opgezuiverde zoetstoffen uit Stevia) zijn 
geschikt om gebruikt te worden als natuurlijke zoetstoffen.  Stevioside en rebaudioside A, de meest 
voorkomende steviolglycosiden, smaken ongeveer 300 maal zoeter dan tafelsuiker. Rebaudioside A 
heeft één glucose-eenheid meer dan stevioside, is iets zoeter van smaak, en bezit in mindere mate 
een bittere en zoethoutachtige bijsmaak .  
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Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de zoete smaak van steviolglycosiden niet dezelfde is als die 
van suiker. De gewaarwording van de zoete smaak is anders. Daar waar suiker zeer snel voor een 
zoete smaak zorgt, die ook weer zeer snel verdwijnt, is dit bij steviolglycosiden en andere intensieve 
zoetstoffen anders. Typisch komt de zoete smaak van steviolglycosiden  trager op, is ze minder 
‘zuiver’ en blijft ze langer sluimeren.  
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2. TECHNOLOGISCHE UITDAGINGEN  

2.1 DRIE GROTE TECHNOLOGISCHE UITDAGINGEN VOOR DE INDUSTRIE 

Vooraleer producten met steviolglycosiden als suikervervangers op de markt te brengen, moet de 
industrie een aantal technologische problemen aanpakken.  
 
Doordat Stevia, en dus de steviolglycosiden, een natuurlijk product zijn, kan de samenstelling van de 
beschikbare commerciële mengsels zeer verschillend zijn. Als gevolg hiervan verschilt ook de 
smaakkwaliteit sterk, wat zowel de zoetkracht als de off-flavours beïnvloedt. Voedingsbedrijven 
wensen echter producten op de markt te brengen met een constante (smaak)kwaliteit. Het omgaan 
met de variatie in steviolglycosiden, vergt dus de nodige aandacht. Om deze uitdaging aan te gaan 
worden Flanders’ FOOD onderzoeksprojecten uitgevoerd (zie verder). Hierin komen oa. chemisch 
analytische staalcontroles en smaakpanels aan bod.  
  
Een tweede uitdaging voor de industrie zijn de ‘smaak’ aspecten. 
Producten op basis van steviolglycosiden kunnen een andere smaak hebben dan producten op basis 
van suiker. Dit fenomeen is niet enkel van toepassing bij steviolglycosiden, het is typisch gelinkt met 
intensieve of alternatieve zoetstoffen. Het is dus niet zo dat de smaak van zoetstoffen identiek is aan 
de smaak van suiker. Denk bv. aan ‘light’ drankjes die op de markt zijn, heel vaak hebben deze een 
andere smaak dan de suikervariant. Bij gebruik van steviolglycosiden worden soms bijsmaken 
gedetecteerd, zoals bitter, of de typische “zoethoutsmaak”. De aanwezigheid van deze bijsmaken 
en/of variaties in smaakkwaliteit van gezuiverde steviolglycosiden kunnen de industriële toepassing 
ervan als intensieve zoetstof in de weg staan.   
 
Tenslotte, en dit is iets wat consumenten vaak niet weten, vervult suiker meerdere functies in een 
voedingsproduct. Suiker bepaalt dus ook mee de producteigenschappen, zoals bijvoorbeeld textuur, 
structuur, stabiliteit… Steviologlycosiden vervangen enkel de zoetfunctie van suiker. De andere 
functies worden hiermee niet vervangen. Het is vaak een hele kunst om deze andere eigenschappen 
op te vangen.  
 
De verschillende redenen waarom suiker gebruikt wordt in levensmiddelen zijn oa.: 

- Aanbrengen van een zoete smaak 
- Draagt bij tot het mondgevoel 
- Voorziet in bulk (volume)  

o Voor frisdranken is dit probleem beperkt: het verlies van volume kan aangevuld 
worden met water. Voor snoep en chocolade en gebak moet men echter een 
geschikte volumemaker toevoegen.  

- Rol in smaak en kleurontwikkeling 
o Voorbeeld: bruinkleuring in koekjes  

- Conserverende werking 
o Bij voldoende hoge concentraties werkt suiker conserverend doordat het de 

beschikbaarheid van water voor micro-organismen beperkt. 
o Voorbeeld hiervan is confituur waarbij suiker een bewarende rol vervult. 

- Rol in textuur en structuur  
o In bakkerijproducten bijvoorbeeld zorgen de suikerkristallen mee voor de 

knapperigheid en de krokantheid van het eindproduct 
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2.2 VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN ANDERE ZOETSTOFFEN 

In de suikeralternatieven maakt men een onderscheid tussen intensieve en extensieve zoetstoffen. 
Intensieve zoetstoffen zijn veel zoeter dan suiker, terwijl extensieve zoetstoffen juist minder zoet zijn 
of een vergelijkbare zoetkracht bezitten.  
 
De hoeveelheid intensieve zoetstoffen die gebruikt moet worden om een bepaalde zoetkracht te 
realiseren is klein, waardoor deze niet bijdragen tot bulk. Veel intensieve zoetstoffen brengen geen of 
bijna geen calorieën aan: ofwel omdat ze niet worden verteerd, ofwel omdat ze in heel kleine 
hoeveelheden gebruikt worden.  
 
In de groep van intensieve zoetstoffen die momenteel gebruikt kunnen worden in de EU (Tabel 1), 
domineren de zoetstoffen van synthetische oorsprong.  Enkel thaumatine is een natuurlijke zoetstof, 
bestaande uit eiwitten.  Deze heeft slechts een beperkte stabiliteit en onder denaturatiecondities gaat 
de zoetkracht verloren.  In de EU mag thaumatine enkel toegepast worden in snoepgoed en 
consumptie-ijs. 

 

Tabel 1: Intensieve zoetstoffen toegelaten in EU - enkele kenmerken 

Component  Relatieve zoetkracht  Oorsprong  

Acesulfaam-K 150-200 Synthetisch 
Aspartaam 180 Synthetisch 
Aspartaam-acesulfaam zout  350 Synthetisch 
Cyclamaat  30 Synthetisch 
Neohesperidine 400-600 Synthetisch 
Neotaan 8000 Synthetisch 
Sacharine 300-500 Synthetisch 
Sucralose 400-600 Synthetisch 
Thaumatine 2000 Natuurlijk 

 
 
Steviolglycosiden worden gewonnen uit een plant, en zijn dus van natuurlijke oorsprong.  Ze blijken 
erg bestand te zijn tegen allerhande productkenmerken (zure omgeving, basische omgeving, hoge 
temperaturen) hetgeen hun toepassingsmogelijkheden vergroot.   
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3. WETTELIJKE ASPECTEN MET INVLOED OP PRODUCTONTWIKKELING 

3.1 WETTELIJKE STATUS 

3.1.1 Stevia in de wereld 

Momenteel zijn Stevia en de steviolglycosiden al goedgekeurd als zoetstof in verschillende landen, 
waaronder Japan, Israël, Mexico, Rusland, Slowakije, diverse landen van Zuid-Amerika (Paraguay, 
Brazilië, Argentinië, Peru) alsook in Australië en Nieuw-Zeeland.  
 
In de USA zijn deze producten sinds 1995 toegestaan als dieetsupplement en sinds december 2008 
heeft het FDA (Food and Drug Administration) in de USA aan rebaudioside A het GRAS (Generaly 
Recognised As Safe)-statuut toegekend.  
 
In Zwitserland zijn steviolglycosiden reeds toegelaten in bepaalde frisdranken en verleent men 
vergunningen bij introductie van nieuwe producten indien deze voorzien zijn van een degelijk dossier.  
 

3.1.2 Stevia in Europa 

In Europa zijn voor de gedroogde Stevia blaadjes en de sleviologlycosiden twee afzonderlijke 
dossiers ingediend. De gedroogde blaadjes vallen onder de Novel Food wetgeving, de 
steviolglycosiden vallen onder de additievenwetgeving.  
 
Steviolglycosiden zijn opgezuiverde concentraten die gebruikt worden als zoetstof. Zoetstoffen vallen 
onder de additievenwetgeving. Daarom werd hiervoor een dossier ingediend bij European Food 
Safety Authority (EFSA). In april 2011 gaf EFSA groen licht voor de goedkeuring. Het Europees 
Parlement keurde dit op 12 november 2011 officieel goed.  
 
De gedroogde Stevia blaadjes worden in Europa aanzien als Novel Food. Dit dossier is nog lopende.   
 

3.1.3 Waarom is Stevia wel toegelaten in Frankrijk? 

Ten tijde van indiening van dit dossier (rond 2009) bestond er in Frankrijk de vrijheid om op nationaal 
niveau tijdelijke goedkeuringen rond additieven toe te kennen, los van de Europese wetgeving. De 
gebruiksvoorwaarden voor steviolglycosiden in Frankrijk, zijn verschillend aan de voorwaarden die nu 
door Europa opgelegd worden.  
 
Eenmaal het Europees Parlement groen licht geeft voor steviolglycosiden, vervallen de Franse 
voorwaarden.  
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3.2 PRODUCTCATEGORIËN WAAR STEVIA IN TOEGELATEN  IS 

De additievenwetgeving specifieert in welke producten en in welke dosis steviolglycosiden gebruikt 
mogen worden.  Voor elk van deze productcategorieën wordt in het voorstel voor het Europees 
Parlement toegelicht in welke producten al dan niet steviolglycosiden toegelaten zijn. Niet alle 
producten binnen een categorie mogen namelijk steviolglycosiden toepassen.  
 

Productcategoriën waarin steviolglycosiden toegelaten zijn (in Engels) 
Let op: niet alle producten binnen een categorie mogen steviolglycosiden 
toepassen. Raadpleeg het voorstel van het Europees Parlement voor de 
details. 
Flavoured fermentes milk products including heat treated products 
Edible ices  
Fruit and vegetables in vinegar, oil or brine 
Fruit and vegetable preparations excluding compote 
Extra jam and extra jelly 
Jam, jellies and marmelades and sweetened chestnut puree 
Other similar fruit or vegetable spreads  
Cocoa and chocolate products 
Other confectionary including breath refreshing microsweets 
Chewing gum 
Decorations, coatings and fillings, except fruit based filllings 
Breakfast cereals 
Fine bakery wares  
Processed fish and fishery products including mollusks and crustaceans  
Table top sweeteners in liquid form 
Table top sweeteners in powder form 
Table top sweeteners in tablets 
Soups and broths  
Sauces 
Dietary foods for special medical purposes 
Dietary foods for weight control diets intended to replace daily food intake  
 or an individual meal 
Fruit nectars  
Flavoured drinks 
Beer and malt beverages  
Other alcoholic drinks including spirits with less than 15% of alcohol  
 and mixtures of alcoholic drinks with non-alcoholic drinks 
Potato-, cereal-, flour- or starch-based snacks 
Processed nuts 
Desserts  
Food supplements supplied in a solid form including capsules and tablets  
 and similar forms 
Food supplements supplied in a liquid form 
Food supplements supplied in a syrup-type or chewable form 

 

Het voorstel voor het Europees Parlement is te vinden  via  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologi
e/rps/2011/D015453-02/COM-AC_DRC(2011)D015453-02_EN.doc 
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3.3 COMPLEXITEIT VAN WETGEVING 

3.3.1 Beperking in gebruik  

Ieder toegelaten additief is veilig voor de consument. Dat is het uitgangspunt van de Europese 
wetgever. Eén van de karakteristieken die hierbij gehanteerd wordt, is de Aanvaarde Dagelijkse 
Inname (ADI). Voor de steviolglycosiden wordt de ADI uitgedrukt in stevi olequivalenten. De ADI 
bedraagt 4 mg steviolequivalenten per kg lichaamsgewicht per dag. Steviolequivalenten is een begrip 
dat ingevoerd werd om de verschillende steviolglycosiden, die allen een ander moleculair gewicht 
hebben, op een zelfde manier te behandelen. De ADI van 4 mg per kg lichaamsgewicht was bij 
indiening van het dossier in 2009 de enige waarde die toen reeds beschreven was in de literatuur. Op 
vandaag zijn al meerdere studies uitgevoerd. Deze geven aan dat een ADI van 8 mg/kg bw 
gehanteerd zou kunnen worden.  
 
De ADI van 4 mg per kg lichaamsgewicht, zorgt voor beperkingen in de hoeveelheden die door de 
industrie gebruikt mogen worden. Er wordt verondersteld dat de soft drinks de grootste aanbrengers 
zullen zijn van steviolglycosiden. 15 producten, waaronder bijvoorbeeld koekjes, zijn uit de boot 
gevallen en mogen steviolglycosiden niet gebruiken. 
 
In een aantal gevallen zal de toegelaten dosis onvoldoende zijn om, enkel op basis van 
steviolglycosiden, de nodige zoetkracht te bereiken.   
 

3.3.2 Randvoorwaarden 

De additievenwetgeving legt, voor een aantal productcategorieën, extra beperkingen op door 
randvoorwaarden. Soms kunnen de steviolglycosiden enkel gebruikt worden als er een 
caloriereductie (van 30%) wordt doorgevoerd. In bijvoorbeeld volle yoghurt geldt dat steviolglycosiden 
toegepast mogen worden in producten die voldoen aan de voorwaarde ‘energy-reduced or with no 
added sugar’. Technologisch is dat niet evident.  In sommige gevallen zullen steviolglycosiden 
moeten worden aangevuld met andere zoetende componenten om te kunnen voldoen aan de 
randvoorwaarden, omdat de steviolglycosiden op zich onvoldoende zoetkracht kunnen aanbrengen.  
Om 30% energie te reduceren, moet ook op het vetgehalte gewerkt worden (waardoor het ‘volle’ 
karakter in het gedrang komt).  Combinaties met andere zoetstoffen kunnen zich m.a.w. opdringen,  
waardoor het ‘natuurlijke’ karakter verloren kan gaan (gezien er weinig intensieve zoetstoffen zijn van 
natuurlijke oorsprong).     
 

3.4 ETIKETTEREN 

Voedingsbedrijven die steviolglycosiden gebruiken mogen dit niet onder de noemer ‘Stevia’ 
vermelden op hun verpakking. In de ingrediëntenlijst moet de officiële naam (steviolglycosiden) of het 
E-nummer (E960) gebruikt worden. Er mag dus niet gesproken worden van rebaudioside A of 
steviabladextract. 
 
Er moet bovendien ook op de verpakking staan “met zoetstof(fen)” of “met suiker(s) en zoetstof(fen)”.  
 
 



10 | 11 
 

4. CONSUMENT 

Eén van de dingen die steviolglycosiden voor de voedingsindustrie interessant maakt, is zonder twijfel 
het feit dat het gaat om extracten uit een plant.  De wetgever maakt het de voedingsbedrijven moeilijk 
om te communiceren over dit ‘natuurlijk’ karakter van de steviolglycosiden (zie etiketteren).  Het vormt 
dus een uitdaging op zich om hierover door te dringen op consumentenniveau.  
 
Marketeers staan voor een grote uitdaging.  Hun rol is belangrijk om stevia en steviolglycosiden tot bij 
de consument te brengen.  
 

5. FLANDERS’ FOOD ONDERZOEK 

Flanders’ FOOD vzw is een innovatieplatform dat overheidssubsidies efficiënt inzet om 
voedingsbedrijven een competitieve voorsprong te geven. Flanders’ FOOD doet dit via 
onderzoeksprojecten, het oplossen van problemen van wetenschappelijke en technologische aard, 
opleidingen en netwerking. 265 bedrijven en 27 onderzoeksgroepen zijn vandaag lid van Flanders’ 
FOOD. 
 
Bij Flanders’ FOOD lopen een 20-tal onderzoeksprojecten. Twee projecten richten zich op Stevia.  
 

5.1 PROJECT OVER HET GEBRUIK VAN STEVIA EN STEVIOLGLYCOSIDEN IN DE 
BEREIDING VAN VOEDINGSPRODUCTEN   

Het onderzoek geeft een antwoord op een aantal vragen zoals: 
n Hoe beïnvloedt de samenstelling (die bij de stevia-extracten wisselend is) de productkwaliteit? 

Welke minimale kwaliteit is voor ieder product vereist? 
n Zoetkracht van Stevia en steviolglycosiden in complexe matrices  
n Grenzen van de stabiliteit? 
n Verlies suikerfunctionaliteit (andere dan zoeten): een eerste aanzet naar hoe hiermee om te gaan 
   
Volgende productgroepen werden onderzocht in het project: zuivelspecialiteiten, fruitpreparaten, 
biscuiterie en chocoladeproducten.  Ook producenten van andere productgroepen en producenten of 
distributeurs van ingrediënten hebben rechtstreeks baat bij het project.   
 
Dit is een project met steun van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 
(IWT).  
 

5.2 PROJECT OVER HET VERMIJDEN VAN SMAAKAFWIJKINGEN BIJ GEBRUIK VAN 
STEVIOLGLYCOSIDEN  

In dit project wordt achterhaald welke stof(fen) in Stevia de bittere smaak veroorzaken. Daarna kan 
nagegaan hoe ze op een efficiënte manier verwijderd kunnen worden. Gelijktijdig wordt onderzoek 
uitgevoerd om de ongewenste smaakkarakteristieken van steviolglycosiden terug te dringen met 
bepaalde maskerende producten en/of natuurlijke aroma’s zodat een aanvaardbare smaak bekomen 
wordt die niet te veel afwijkt van deze van suiker.  
 
Dit project is gericht op bedrijven die zuivelspecialiteiten, fruitpreparaten, biscuiterie en chocolade 
produceren, alsook op ingrediëntenleveranciers. 
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5.3 PARTNERS IN STEVIA ONDERZOEK  

Het Stevia onderzoek wordt uitgevoerd door drie onderzoeksinstellingen, namelijk de Katholieke 
Universiteit van Leuven (KULeuven), het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en de 
Katholieke Hogeschool Brugge Oostende (KHBO).  
 
De KULeuven wordt vertegenwoordigd door Prof. Jan Geuns van het laboratorium Functionele 
Biologie. Hij is al een vijftiental jaar actief betrokken bij Stevia onderzoek. 
 
Het  ILVO beschikt over een pilootfabriek ‘ de Food Pilot’ die bedrijven toelaat om proeven uit te 
voeren op semi-industriële schaal. De proeven bieden een aantal voordelen waarbij slechts een 
beperkte hoeveelheid product nodig is en waarbij de bekomen resultaten duidelijk interpreteerbaar 
zijn naar industriële omstandigheden. Het Onderzoeksdomein Productkwaliteit en –innovatie bezit 
jarenlange ervaring met onderzoek naar de ontwikkeling en verbetering van (zuivel)producten.  
 
De afdeling chemie van de KHBO heeft ervaring om de stabiliteit van steviolglycosiden te 
onderzoeken in levensmiddelen. 
 
 

5.4 FINANCIËLE STEUN 

Deze projecten worden voor 80 % gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via het Agentschap voor 
Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). De overige 20 % van de projectkosten worden 
ingevuld door een groep van bedrijven uit de voedingsindustrie.  
 


