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Op 31 maart 2016 publiceerden Clemens et al.  
een 38 pagina-tellend overzichtsartikel in het 
wetenschappelijk tijdschrift Comprehensive 
Reviews in Food Science and Food Safety.  
Het artikel zoemt onder andere in op de 
functionele eigenschappen van suikers en de 
gezondheidseffecten van de inname ervan.  
De auteurs geven in de introductie aan dat er veel 
misverstanden en mythes zijn in populaire media 
en de wetenschappelijke gemeenschap. Daarom  
is er behoefte aan een wetenschappelijk en 
up-to-date overzicht van het belang van suikers  
in voedingsmiddelen en de rol die ze spelen  
in de gezondheid. In deze samenvatting bespreken 
wij een aantal belangrijke en opvallende punten 
die de onderzoekers behandelen in het artikel.  

Technische en functionele 
eigenschappen van suikers in 
voedingsmiddelen

Zoetheid
• Suiker wordt vaak gebruikt om producten te 

zoeten, maar ook om andere basissmaken zoals 
zuur, bitter en zout te balanceren in minder zoete 
producten, zoals marinades en salade dressings. 

• Suikers zijn mono- en disachariden die allemaal,  
 in meer of mindere mate, een zoete smaak 

teweegbrengen. 
• De voorkeur voor zoet bij mensen is aangeboren. 

Een zoete smaak stimuleert de genotscentra in het 
brein. De overdracht van een zoete smaak begint 
wanneer een zoetsmakende stof in aanraking komt 
met de zoetreceptoren op de tong. Dit contact 
veroorzaakt een cascade van chemische reacties, 
waardoor een signaal met informatie over intensiteit 
en kwaliteit van de zoete sensatie uiteindelijk 
belandt in de smaakcortex van de hersenen.

Kleur en smaak
• Karamellisatie: een proces dat ontstaat bij 

verhitting van koolhydraten boven 110°C waarbij 
donkerbruine kleuren, aangename aroma’s en 
smaken ontstaan. De calorische waarde van een 
product kan dalen tijdens karamellisatie, omdat 
suikers kunnen binden aan andere stoffen die 

ontstaan tijdens het proces. Karamellisatie treedt op 
in producten als sauzen, brood en koffie (red.).

• Maillardreactie: proces waarbij reducerende suikers 
(zoals monosachariden) reageren met aminozuren 
waardoor bruine kleurstoffen en bepaalde smaak-
stoffen vrijkomen. De reactie treedt sneller op bij 
hogere temperaturen en een hogere zuurgraad. De 
Maillardreactie treedt bijvoorbeeld op tijdens het 
roosteren van noten of het bakken van koekjes (red.).
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Problemen bij verwijdering van suikers of 
vervanging door intensieve zoetstoffen: 
 
•  Processen als karamellisatie en de 

Maillardreactie kunnen niet optreden, 
waardoor de gewenste kleur en smaak in 
voedingsmiddelen niet ontstaan. 

• Intensieve zoetstoffen worden in heel kleine 
hoeveelheden toegevoegd en mengen lastig 
tot een homogene mix in stroopachtige 
vloeistoffen (zoals beslag). 

•  Verschillende intensieve zoetstoffen bestaan 
uit aminozuren die ongewenst als substraat 
kunnen dienen voor de Maillardreactie.

Textuur
• Twee belangrijke functionele eigenschappen van 

suikers worden toegepast bij textuurvorming van 
voedingsmiddelen:

1.  Het vermogen om in een amorfe (zonder vorm, 
niet korrelig) en kristallijne (gestructureerd en 
korrelig) vorm te bestaan. Voorbeelden van 
amorfe snoepjes zijn lolly’s en karamelsnoepjes. 
Snoep met suiker in een kristallijne vorm is 
bijvoorbeeld fudge of borstplaat.

Problemen bij vervanging van suiker met 
polyolen (=bulkzoetstoffen):

•  De consumptie van 10 gram of meer polyolen 
per dag kan tijdelijke spijsverteringsproblemen 
veroorzaken (zoals diarree en flatulentie).
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   Meer lezen over functies 
van suiker? 
Bekijk deze samenvatting 
op onze website. 

  Bekijk hier onze animated infographic over functies 
van suiker in voedingsmiddelen.

Suikerinname en 
gezondheidsaspecten

De auteurs bespreken de wetenschappelijke 
onderbouwing voor de relatie tussen inname 
van suikers en verschillende gezondheids-
effecten zoals de glykemische index, 
verzadiging (vloeibare versus vaste suikers), 
hart- en vaatziekten, diabetes type 2, 
niet-alcoholische leververvetting, obesitas, 
cognitieve functie & gedrag en verslaving.  
Ze concluderen dat het onwaarschijnlijk is 
dat een normale inname van suikers bij 
gezonde individuen negatieve gezondheids-
effecten oplevert. Het beschikbare bewijs 
laat geen directe link zien tussen consumptie 
van suikers op het huidige niveau van 
inname* en schadelijke gezondheids-
effecten. Wel zou men individuen met 
metabole ziekten die een hoge inname van 
suikers hebben, moeten adviseren om de 
consumptie van suikers te beperken. 
Overconsumptie van suiker bij mensen die 
lijden aan overgewicht, obesitas, hart- en 
vaatziekten en andere ziekten is een serieuze 
bedreiging voor de gezondheid en het 
gewicht. Het algemene advies voor het 
behoud van een gezond gewicht is de 
vermindering van discretionaire calorieën 
(calorieën uit de vrije ruimte) – inclusief de 
calorieën uit suikers – samen met voldoende 
lichaamsbeweging. Er is geen bewijs dat 
suikers toxisch of verslavend zijn of bijdragen 
aan de ontwikkeling van ziekten of afwijkend 
gedrag in gezonde volwassenen.

*gebaseerd op de inname in Amerika.

Baarn, juni 2016.

Bron: Clemens, R. a. et al. Functionality of Sugars in Foods and Health. 

Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 15, 433–470 (2016).

Link naar publicatie: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12194/epdf
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Op 3 augustus 2015 publiceerde het weten-
schappelijk tijdschift Comprehensive Reviews in 
Food Science and Food Safety de review ‘Why Sugar 
Is Added to Food: Food Science 101’ van Goldfein 
en Slavin. Hierin bespreken zij de functies van 
suikers in voedingsmiddelen en geven aan wat de 
uitdagingen zijn met betrekking tot vervanging van 
suikers. Hieronder volgt een samenvatting van dit 
artikel. 

De auteurs geven aan dat ‘tafelsuiker’ oftewel 
sacharose (chemische benaming) de meest 
bekende vorm van toegevoegde suikers is. Het 
komt van nature voor in planten en de hoogste 
concentraties vindt men in suikerbiet- en riet. 
Daarnaast benadrukken ze dat zowel van nature 
aanwezige suikers als toegevoegde suikers dezelfde 
molecuulstructuur en voedingswaarde hebben, 
namelijk 4 kcal per gram. Het lichaam kan ze dus 
ook niet onderscheiden. Vervolgens bespreken ze de 
volgende functies van suikers:

1.  Zoetheid en smaakmaker
We hebben een aangeboren voorkeur voor zoet, 
immers: moedermelk smaakt zoet. Bovendien 
is zoet een signaal voor mens en dier dat een 
voedingsmiddel energie bevat en niet toxisch is. 
Maar suiker is meer dan alleen zoet. Het heeft een 
interactie met andere smaken en laat ze beter tot hun 
recht komen. Het toevoegen van kleine hoeveelheden 
suikers aan vlees of gekookte groenten kan de 
natuurlijke smaken versterken. Of het vermindert 
bijvoorbeeld de zure smaak van fruit(producten) en  
de bittere smaak van cacao in chocolade. 

2.  Kleur- en smaakvorming
Suikers zorgen ook voor kleur en smaak in 
voedingsmiddelen. Bij verhitting van suikers boven 
het smeltpunt én in afwezigheid van eiwitten, 
ontstaan een donkerbruine kleur en karamelsmaak 
en -aroma’s. Deze reactie wordt karamellisatie 
genoemd. Voorbeelden van producten waar 
karamellisatie kan zijn opgetreden, zijn sauzen, 
snoep en dessertwijnen. Een andere manier waarop 
suikers voor kleur en smaak kunnen zorgen is via 

de Maillardreactie. Suikers reageren bij de juiste 
omstandigheden (bijv. temperatuur) met aminozuren. 
Deze reactie treedt onder andere op in chocolade, 
vlees en koffie. 

3.  Volume en textuur
In bakkerijproducten draagt suiker bij aan volume 
en textuur. Het zorgt voor een zachter en luchtiger 
deeg. In consumptie-ijs zorgt suiker voor een romige 
structuur. Suiker verlaagt namelijk het vriespunt van 
ijs, waardoor het langzamer bevriest en er minder 
ijskristallen worden gevormd. Dit zorgt voor smeuïg 
ijs. 
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Waarom worden suikers toegevoegd  
aan onze voeding?

Andere aspecten die in het artikel 
onder de aandacht komen:
-  Toegevoegde en van nature aanwezige 

suikers kunnen chemisch en analytisch niet 
van elkaar onderscheiden worden. Dit maakt 
het voorstel van de Amerikaanse Food and 
Drug Administration (FDA) om toegevoegde 
suikers te etiketteren in de 
voedingswaardedeclaratie erg ingewikkeld. 
Daarnaast wordt de etikettering van 
toegevoegde suikers bemoeilijkt door het feit 
dat (een deel van) de suikers die een 
fabrikant toevoegt aan de receptuur niet altijd 
meer aanwezig is in het eindproduct. Immers, 
door fermentatie, karamellisatie en de 
Maillardreactie verdwijnen ook weer suikers 
uit het product. 

-  Er bestaat geen universele definitie van 
toegevoegde suikers, wat tot verwarring kan 
leiden bij consumenten, wetenschappers, 
fabrikanten en wetgevers. 

-  Vaak levert vervanging van suikers geen 
significante calorieverlaging op. De suikers 
moeten over het algemeen vervangen worden 
door andere ingrediënten, die vaak ook 
energie bevatten. Een voorbeeld van deze 
vervangende ingrediënten is isomaltulose en 
bevat net als alle suikers 4 kcal/gram.   

2.  Interactie met water: suikers binden met water. 
Dit leidt tot een aantal belangrijke functies van 
suikers in voedingsmiddelen. 

 -  Suikers opgelost in een vloeistof verhogen de 
viscositeit (stroperigheid). Dit is al merkbaar 
bij lagere concentraties suikers (zoals in 
frisdrank met 5-10% suikeroplossing): het 
mondgevoel is anders. Hoe hoger de 
concentratie, hoe duidelijker het effect op 
viscositeit.  

 -  Suikers verhogen het kookpunt van een 
oplossing, waardoor bij afkoeling een stevigere 
consistentie bereikt kan worden. 

 -  Ze verlagen het vriespunt, wat het ontstaan 
van grote ijskristallen bij het maken van ijs 
voorkomt. Dit zorgt voor smeuïg ijs, in plaats 
van een ‘zanderig’ mondgevoel. 

 -  In producten als jam, gelei en conserven 
zorgen suikers voor een langere houdbaarheid. 
Alternatieve producten zonder toegevoegde 
suikers bederven sneller vanwege de hoge 
wateractiviteit (d.w.z. het water kan niet 
binden aan suikers, waardoor het beschikbaar 
komt voor bacteriën om te leven) en zijn 
andere ingrediënten, technieken of 
verpakkingsmaterialen nodig om het product 
te beschermen tegen bederf. 

 -   In brood en bakkerijproducten zorgen suikers 
voor zachter en elastischer deeg. Dit laatste 
voorkomt scheuren van het deeg tijdens het 
rijzen en maakt het deeg luchtig. Suiker in 
brood heeft tevens de functie van voedingsstof 
voor gistcellen, waardoor het brood beter rijst.
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