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Marianne van der Wooning

Het bedrijf Orafti bracht tien jaar 
geleden Beneo in België op de markt. Dit 
prebiotisch ingrediënt, gewonnen uit de 
cichoreiwortel, wordt toegepast als vet- 
en suikervervanger in producten, maar 
wordt ook toegevoegd vanwege gunstige 
effecten op de gezondheid. Sinds de 
introductie wordt het wereldwijd toegepast 
in duizenden levensmiddelen, vooral 
zuivel- en bakkerijproducten. Wat is het 
precies? Welke gunstige effecten claimt 
Orafti? En wat is de mening erover van een 
voedingskundige?

Tim Van der Schraelen, markeTing en 
communicaTiemedewerker bij orafTi
‘Beneo staat voor inuline en oligofructose. 
Deze voedingsstoffen komen van nature voor 
in onder andere bepaalde groenten, fruit 
en granen. Wij winnen ze uit cichoreiwortel 

omdat daarin een hoog gehalte voorkomt en 
deze wortel goed gedijt in ons klimaat. De 
winning is eenvoudig omdat inuline waterop-
losbaar is. De stoffen worden onttrokken aan 
de wortel met warm water. Uit de gewon-
nen inuline kan dan oligofructose gemaakt 
worden. Na een droogproces blijft er een 
poeder over.
Orafti Active Food Ingredients maakt deel 
uit van de Südzucker groep, de grootste 
suikerproducent ter wereld, en is marktleider 
in de productie van natuurlijke prebiotische 
ingrediënten. Het bedrijf produceert al meer 
dan tien jaar de voedingsstoffen inuline en 
oligofructose. Oorspronkelijk hadden ze 
vooral technologische toepassingen als vet-
vervanger (inuline) en suikervervanger (oli-
gofructose). Maar er is vrij snel geïnvesteerd 
in onderzoek naar de positieve effecten ervan 
voor de gezondheid. Inmiddels zijn er vol-
doende wetenschappelijke bewijzen om een 
aantal gezondheidsclaims te kunnen doen. 
Op basis van meer dan 300 wetenschappe-
lijke studies waarvan ongeveer 100 studies 
met proefpersonen, hebben we drie claims 
ingediend ter beoordeling bij de Europese 
Unie. Allereerst claimen we een prebiotisch 
effect, dat wil zeggen dat Beneo de groei van 
goede bacteriën in de darm stimuleert. De 
wateroplosbare vezels in Beneo worden pas 
in de dikke darm afgebroken door de goede 
darmbacteriën. De tweede claim is gedaan 
voor een positief effect op de darmpassage. 
Daarnaast stimuleert Beneo de opname van 
calcium uit de voeding (door het prebioti-
sche effect daalt de ph in onze dikke darm 
waardoor calcium beter oplosbaar is en dus 
gemakkelijker kan worden opgenomen). Dit 
laatste geldt voor een specifieke samenstel-Tim Van der Schraelen

ling van Beneo, Synergy1 genaamd. We zijn 
er vrij zeker van dat de EU deze claims zal 
accepteren. Ze zijn voldoende onderbouwd 
door wetenschappelijke onderzoeken en er 
bestaat ruime consensus over de resultaten.’

Prebiotisch ingrediënt op basis van cichorei veelbelovend

cichoreiworTel
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geclaimde gezondheidseffecten op. Extra 
voordeel is dat het heel gemakkelijk toege-
past kan worden omdat het in water oplos-
baar is. Beneo wordt wereldwijd toegevoegd 
aan onder andere zuivelproducten, bakkerij-
producten, dranken, chocolade en ontbijtgra-
nen. In Nederland is het bijvoorbeeld op de 
markt in brood van Blue Band (Goede start) 
en in Vitwitbrood, in fruitontbijt van Hero 
en in diverse melkproducten van Campina. 
Daarnaast is Beneo te koop als voedingssup-
plement.
Het eind is nog niet in zicht. Er zijn veelbe-
lovende studies gedaan naar andere effecten 
van Beneo dan de drie die we nu claimen, 
bijvoorbeeld een verzadigend effect. In een 
studie bij adolescenten bleek dat Beneo 
Synergy1 hen helpt bij het in stand houden 
van het ideale lichaamsgewicht. De verwach-
ting is dan ook dat de markt voor de Orafti 
producten net als in de afgelopen vijf jaar in 
de komende vijf jaar zal verdubbelen.’

gerTjan SchaafSma, lecTor SporT, 
Voeding en leefSTijl aan de hoge-
School arnhem – nijmegen
‘Beneo is een interessant product. De func-
ties als vetvervanger en laagcalorische zoet-
stof (de helft van de energetische waarde van 
suiker) zijn onbetwist. Over de toepassing als 
functional food ingrediënt en de effecten voor 
de gezondheid bestaat de meeste discussie. 
Orafti ken ik als een bedrijf dat de zaken seri-
eus aanpakt. Het doet goede wetenschappe-
lijke onderzoeken en zorgt voor deugdelijke 
onderbouwing van de claims. 
Het prebiotische effect van fermenteerbare 
vezels of koolhydraten zoals van Beneo 
bestaat eruit dat ze de bifidobacteriën in de 

dikke darm stimuleren. Dit is goed onder-
zocht. De vraag is echter wat dat betekent 
voor de gezondheid. Dat is nog speculatief. 
Het is nu nog te vroeg om daar een uitspraak 
over te doen want er is nog veel onderzoek 
gaande bijvoorbeeld naar de effecten bij coli-
tis, allergie en het immuunsysteem.
Het vezeleffect van Beneo is evident. Dit 
effect treedt op bij de meeste prebiotica. 
Ook de verbeterde absorptie van calcium en 
trouwens ook van magnesium is uitvoerig 
onderzocht en aangetoond zowel bij mensen 
als bij dieren.
Van functional food producten met een 
gezondheidsclaim zoals pre- en probiotica 
wordt goede onderbouwing gevraagd. Dit is 
zeer kostbaar en daarom gaat het om slechts 
een klein deel van de markt. Andere produc-
ten dragen een voedingsclaim op basis van 
hun verbeterde samenstelling. Ik ben van 
mening dat functional foods niet de plaats 
in mogen nemen van een gezonde voeding 
volgens de Richtlijnen goede voeding. Zij 
kunnen daar wel een goede aanvulling op 
zijn. Functional foods beschouwde ik tien 
jaar geleden al niet als een hype maar als een 
trend.’

VeelbeloVend  ‘Op de markt van functi-
onal foods ligt de wereld voor ons open met 
Beneo. Toepassing ervan kan in een product 
meerdere voordelen tegelijk opleveren. 
Bijvoorbeeld in een low fat yoghurt levert 
het zowel verlaging van de calorieën als de 
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inuline alS poeder

GerTjan SchaafSm nieuwe loGo Beneo
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