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Hans Kraak

Afgelopen maand werd de natuurlijke 
zoetstof stevia (zie kader) officieel 
toegelaten op de Europese markt. Een 
aantal producten lag voor de goedkeuring 
al klaar voor de verkoop, zoals de 
chocolades van het merk Cavalier. Het 
Belgische bedrijf ontwikkelde verschillende 
chocoladesmaken, zonder suiker, gezoet 
met stevia. Behalve tablets met de 
basissmaken melk en puur, maakten de 
chocolatiers chocolades die zijn verrijkt met 
antioxidanten, vitamine E en D en n-3-
vetzuren. Ook brengen ze een chocolade 
die in vet verlaagd is op de markt.

Felix Verdegem, CeO, N.V. CaValier, 
eeklO
‘Wij hebben ons sinds onze oprichting vijf-
tien jaar geleden toegelegd op ‘gezonde cho-
colades’, zonder toegevoegde suikers. Cava-

lier heeft eerst vooral chocolades met 
maltitol ontwikkeld en sinds drie jaar hebben 
we ons meer toegelegd op stevia. Wij gebrui-
ken liever natuurlijke zoetstoffen omdat dit 
aansluit bij de wens van de consument. Er is 
een reële vraag naar producten met minder 
toegevoegde suikers en natuurlijke in plaats 
van kunstmatige zoetstoffen die een slechter 
imago hebben. We hebben het langst gedaan 
over de ontwikkeling van onze pure chocola-
de met stevia, zo’n anderhalf jaar. Deze bevat 
een cacaogehalte van zo’n 55 procent, maar 
uit een smaaktest met consumentenpanels 
blijkt deze in smaak vergelijkbaar met pure 
chocolades met een cacaogehalte van 72  
procent. Onze chocolade bevat geen toege-
voegde suikers. We gebruiken behalve stevia, 
zo’n 10 procent erythritol.  
Het aantal kilocalorieën per 100 gram choco-
lade met stevia scheelt niet zoveel met tradi-
tioneel gezoete chocolade, zo’n 50 kilocalo-
rieën. We hebben voor de structuur van de 
chocolade vezel toegevoegd, uit cichorei. 
Maar het was niet ons eerste doel om een 
chocolade te maken die per se laag is in ener-
gie. 
Als bedrijf focussen wij op de gezonde eigen-
schappen van cacao en chocolade, door te 
wijzen op de antioxidanten en het weglaten 
van toegevoegde suikers, want hiervan krij-
gen we over het algemeen veel te veel bin-
nen. En wij zijn niet de enige, want ook de 
Wereldgezondheidsorganisatie pleit voor 
minder inname van toegevoegde suikers. 
Daar is een grote overconsumptie van, die 
schadelijk is voor de volksgezondheid. Wij 
zorgen voor chocolade waarmee je een ge-
zondere keuze kunt maken. Voor mensen die 
vooral op hun calorieën willen letten, hebben 

Felix verdegem, ceo cavalier (rechts) en lars 

Jacobs, sales director stevia Foods

we een reep (met stevia) ontwikkeld die 30 
procent minder vet bevat, maar de basis is 
chocolade die rijk is aan antioxidanten of an-
dere gezonde, toegevoegde componenten.’ 

cavalier-chocolade met stevia

ProFessor Jan geuns, stevia-deskundige, 

ku leuven
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goede ontwikkeling dat stevia nu ook in Euro-
pa is toegelaten als zoetstof. Echter, de toe-
voeging van stevia maakt een chocolade nog 
niet gezond.’ Daarmee doelt hij op een aantal 
uitingen in de Engelstalige  
business to business folder voor Cavalier 
chocolades. Hierin staat bijvoorbeeld: It is not 
the natural sugars like those in fruit that dama-
ge our health. ‘Dit is onjuist! Het suggereert 
dat natuurlijke suikers uit fruit schadelijk zou-
den zijn. Daarnaast is onze gewone (biet)sui-
ker ook een “natural sugar”, en het lichaam 
kan geen onderscheid maken tussen molecu-
len die exact hetzelfde zijn. 
De opmerking dat artificial sugars carcinogeen 
zijn is volgens mij ongewenste angstmakerij. 
Voor de zoetstoffen die op de markt zijn be-
staan zeer uitgebreide veiligheidsdossiers in 
relatie tot de hoeveelheden die worden ge-
consumeerd. Ook de gezondheidsclaims die 
worden gedaan via the plus points of cocoa 
(niet hetzelfde als chocolade) zijn deels nog 
niet wetenschappelijk onderbouwd. Zo is ook 
chocolade niet per definitie gezond omdat er 
wat vitamines en mineralen zijn toegevoegd 
en er antioxidanten in zitten. En dat het hart- 
en vaatziekten voorkomt en een goed choles-
terolgehalte bevordert, is niet bewezen. Als 
dit soort uitspraken te hard worden gemaakt 
naar consumenten, zou er sprake zijn van 
misleiding. Ook de redenering dat een choco-

lade met natuurlijke zoetstoffen maar vrijwel 
eenzelfde energiegehalte als een chocolade 
met gewone zoetstoffen derhalve een gezon-
de chocolade is, klopt niet. Het is een vorm 
van communicatie waardoor de consument 
op het verkeerde been wordt gezet.’ 
 
lars JaCObs, sales direCtOr steVia 
FOOds, eiNdhOVeN 
‘Wij gaan de Belgische chocolades met stevia 
van Cavalier in Nederland op de markt bren-
gen nu de Europese toestemming geregeld 
is. We hebben in de afgelopen maanden met 
de Nederlandse retailers contact gehad en al-
lemaal zijn ze enthousiast om de chocolade 
met stevia in het assortiment op te nemen. 
Het gaat om een lekkere, gezondere chocola-
de; chocolade die mag. De prijs zal rond de 
drie euro liggen.’ 

PrOFessOr JaN geuNs, steVia- 
deskuNdige, labOratOrium  
FuNCtiONele biOlOgie, ku leuVeN 
‘Er is aan de zoetstoffen steviolglycosiden op 
basis van stevia niets slecht. De nasmaak is 
misschien even wennen (lichte zoethout-
smaak) en als men te veel gebruikt ontstaat 
een bittere bijsmaak. Nu de zoetstof in de EU 
is goedgekeurd, verwacht ik een zeer sterke 
explosie van light producten, en een reductie 
van synthetische zoetstoffen die niet altijd 
gezond zijn. Steviolglycosiden zijn absoluut 
veilig, geen enkele wetenschappelijke publi-
catie toont het tegendeel aan. Ik heb de cho-
colade met stevia geproefd en vond deze zeer 
lekker. Daarbij bevat chocolade mineralen die 
gunstig zijn voor de gezondheid.’  

PrOFessOr Fred brOuNs, humaNe biO-
lOgie, uNiVersiteit maastriCht is min-
der blij met de marketing rond Cavalier cho-
colade. ‘Met stevia is niets mis. Het is een 

cavalier-chocolade met stevia

ProFessor Fred brouns, humane biologie, 

universiteit maastricht

Meer de diepte in over stevia
 
het zusterblad van voeding nu, vmt, houdt 
13 december aanstaande een congres over 
stevia, waar u alles te weten komt over de 
mogelijkheden van de zoetstof. het accent 
ligt op productontwikkeling met stevia.  
aanmelden via www.vmt.nl/bijeenkomsten 

Wat is stevia?

stevia is de algemene benaming voor de steviolglycosiden die gewonnen worden uit de blaad-
jes van de plant stevia rebaudiana bertoni. steviolglycosiden zijn tot 300 maal zoeter dan ge-
wone suiker of sucrose, maar bevatten geen calorieën. het kruid met de zoete smaak vindt 
zijn oorsprong in Paraguay waar de indianen het kruid ka’e he’e noemen, wat ‘zoet kruid’ be-
tekent. 

Productieproces 
in Paraguay is de plant na drie maanden volgroeid en klaar voor de oogst. voordat de plant 
gaat bloeien moeten de blaadjes worden geoogst, omdat anders de zoetkracht achteruit gaat. 
de stam en bladeren worden vijf centimeter boven de grond afgesneden en vier uur lang zon-
gedroogd. via extractie van de blaadjes wordt steviolglycosiden en rebaudioside a geëxtra-
heerd. verschillende zuiveringsstappen kunnen plaatsvinden. de zuiverheidsgraad is bepalend 
voor de smaak. het gebruik van steviolglycosiden met een minimale zuiverheid van 95% is nu 
in europa goedgekeurd. 

_VNU_1111_L_producten   27 30-11-2011   13:49:54


