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Maurice de Jong 

Bij Arla in Nijkerk stonden ze te trappelen 
van ongeduld. Maar pas in november 2011 
toen de Europese Commissie stevia als 
zoetstof officieel goedkeurde, ontstonden 
voor de zuivelfabrikant mogelijkheden om 
een drank gezoet met stevia-extract in de 
markt te zetten. Onlangs introduceerde 
Arla Zin!, een zuiveldrank met stevia-
extract en 0% vet.

Yvonne vermeer en maartje ebben, 
arla Foods nederland 
‘We konden deze drinkyoghurt niet eerder 
introduceren, omdat er nog geen natuurlijke 
zoetstof voorhanden was. De goedkeuring 
van stevia maakt de introductie van Arla 
Zin! mogelijk. Bij Arla kijken we naar de 
bron van het product. Die moet in de natuur 

voorkomen. Plus de processtappen dienen 
natuurlijk of traditioneel te zijn. Voorbeel-
den van zulke stappen: weken, persen, ma-
len en fermenteren. Bij kunstmatige zoet-
stoffen, zoals sucralose, is sprake van 
chemische omzetting van suiker. Om te ko-
men tot Zin! was een productontwikkelings-
traject van twee jaar nodig. Stevia heeft  
namelijk een belangrijk nadeel: de bittere 
nasmaak die iets wegheeft van drop of zoet-
hout. De keuze van de fruitrichting is be-
langrijk. Daarom hebben we gekozen voor 
rode vruchten en citrus. Het frisse van de 
eerste en het zure van de tweede compen-
seert de nasmaak. Bij de productontwikke-
ling vond er een intensieve samenwerking 
plaats met de fruitleveranciers waarbij Arla 
de zuivelcomponent leverde. Zij hebben ex-
pertise op het gebied van fruit en smaken. 
Met hen hebben we de hele eindreceptuur 

Yvonne vermeer (rechts) en maartje ebben, arla Foods nederland

hoeveel fruit-hoeveel stevia ontwikkeld. Het 
zal een kwestie van wennen zijn voor de 
consumenten. Via bureaus hebben we uit-
voerige consumententests gedaan, op die 
manier probeerden we tot de meest optima-
le smaak te komen. Uit de testscores blijkt 
dat consumenten ons product lekkerder of 

arla introduceert Zin! zuiveldrank met stevia-extract

mirella dresch, diëtist nutrisana
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bestaat kan ik zo niet beoordelen. Lactose 
en fructose kunnen worden omschreven als 
melksuiker en natuurlijke vruchtensuiker. 
Dat past in het beeld van een natuurlijk pro-
duct. Maar de meeste fruitsoorten bevatten 
in onbewerkte vorm slechts relatief kleine 
hoeveelheden fructose. Grotere hoeveelhe-
den fructose die worden toegevoegd aan al-
lerlei voedingsmiddelen en op de verpak-
king worden aangeprezen met ‘natuurlijke 
suikers’, daar is niet veel natuurlijks aan. Er 
zijn aanwijzingen dat veelvuldig gebruik van 
fructose kan bijdragen aan het ontstaan van 
diabetes. En dat terwijl stevia juist een ge-
schikt zoetmiddel voor diabetici is. Het is 
een kwestie van tijd voor er meer dranken 
en zuivelproducten met stevia in de schap-
pen zullen staan.’

Gertjan schaaFsma, schaaFsma  
advisorY services
‘Laag-energetische gefermenteerde zui-
veldranken, zoals Zin!, kunnen voorzien in 
een behoefte van mensen die op hun ge-
wicht letten en toch willen profiteren van 
een smakelijke drank met een goede nutri-
entendichtheid. Zulke dranken zijn al lang 
beschikbaar in de markt, zij het dat daarin 
nog geen gebruik was gemaakt van stevia. 
Om het ‘natuurlijke’ van Zin! te accentueren 
en de bittere nasmaak van stevia te camou-
fleren is wat rietsuiker toegevoegd. Consu-
menten die een voorkeur hebben voor ‘na-
tuurlijke producten’ en die denken dat 
rietsuiker wel en bietsuiker niet natuurlijk is, 
zullen hierin een voordeel zien. Objectief 
beschouwd voegt het nieuwe product niets 
toe aan de reeds beschikbare andere laag-
energetische zuiveldranken, waaraan geen 
suiker, maar een kunstmatige zoetstof, zo-
als aspartaam, is toegevoegd. Zin! kan dus 

moeilijk als een echte innovatie worden ge-
zien. Kunstmatige zoetstoffen zijn niet min-
der veilig dan natuurlijke zoetstoffen, ook al 
blijven veel consumenten hardnekkig gelo-
ven dat datgene wat de natuur biedt veiliger 
is dan wat door de mens is gemaakt. Het in-
spelen van marketeers op dit geloof heeft 
iets van misleiding in zich en dat stuit  
enigszins tegen de borst.
Het volledig imiteren van de zoete smaak 
van sacharose blijft overigens een lastig pro-
bleem. Voor mensen die geen problemen 
hebben met het lichaamsgewicht is er ook 
geen enkel bezwaar tegen verstandig ge-
bruik van saccharose. Gefermenteerde zui-
veldranken die (beperkt) zijn gezoet met sa-
charose of met vruchtensap verdienen dan 
ook zeker een plaats in de markt, zeker als 
wordt bedacht dat het nog steeds de vraag 
is of lightproducten wel de oplossing zijn 
voor gewichtsproblemen. Zelf geef ik voor-
keur aan halfvolle melk of aan gewone niet 
gezoete karnemelk, ‘the real stuff’.’   

net zo lekker vinden als andere drink-
yoghurts met 0% vet. Zin! is niet alleen ge-
zoet met stevia-extract maar ook met suiker. 
De meerderheid  van de suikers, lactose en 
fructose, komen van nature in zuivel en fruit 
voor. Daarnaast is een klein beetje rietsuiker 
gebruikt voor de perfecte smaak. Een pro-
duct puur zoeten met stevia is onmogelijk. 
Arla richt zich op de doelgroep gezinnen en 
vrouwen. Ouders beseffen niet hoeveel 
kunstmatige zoetstoffen hun kinderen bin-
nenkrijgen. Zin! richt zich op mensen die 
geïnteresseerd zijn in natuurlijk en tevens 
minder calorieën. Op het pak staat ‘honing-
kruid’ in plaats van stevia; dit is de Neder-
landse benaming en de naam klinkt natuur-
lijk. Bovendien is stevia een kruid.  
Veel retailers en consumenten zijn enthou-
siast over de innovatie. Via Facebook gaan 
we de dialoog aan met mensen. Veel willen 
zelf ook aan de slag met het kruid. Je merkte 
echt dat ze op stevia zaten te wachten. Met 
een prijs van €1,39 is Zin! iets duurder dan 
gangbare zuiveldranken met 0% vet. Dit 
komt door de hogere prijs van stevia. De  
komende tijd zullen er nog een groot aantal 
print- en televisiecampagnes van Arla vol-
gen om ons aan de doelgroep te presente-
ren.’

mirella dresch, diëtist nutrisana
‘Wel jammer dat Zin! niet uitsluitend is ge-
zoet met stevia-extract. Er komen veel nieu-
we producten op de markt die meeliften op 
de stevia-hype, maar waarvan slechts een 
klein percentage van de inhoud daadwerke-
lijk wordt gezoet met stevia. Wellicht speelt 
de smaak hierbij mee, maar zeker ook het 
feit dat stevia een stuk duurder is dan suiker 
en zoetstoffen als glucose-fructose. Welk 
aandeel van de zoetmakers in Zin! uit stevia 

arla introduceert Zin! zuiveldrank met stevia-extract

gertjan schaaFsma, schaaFsma advisorY 

services

‘Stevia is een geschikt zoetmiddel voor 
diabetici’
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