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PRODUCTEN ONDER DE LOEP

Carisma, aardappelinnovatie op basis van 
glycemische index

BERNADETTE VAN DER GROEN

Maurice de Jong

Het gebeurt niet vaak dat een simpele 
aardappel zo groots wordt gepresenteerd 
als coöperatie Agrico dat deed op 26 juni. 
Het was dan ook niet zomaar een product 
maar een heuse aardappelinnovatie, de 
Carisma, op basis van het concept van de 
glycemische index.

IN GESPREK MET R&D-DIRECTEUR 
SJEFKE ALLEFS EN MARKETING- 
MANAGER BERNADETTE VAN DER 
GROEN VAN AGRICO
Het is mogelijk om ‘gezondere’ voedings-
middelen te produceren door bijvoorbeeld 
minder zout, suiker en vet toe te voegen. 
Maar hoe zit dat met aardappelen, groente 
en fruit? Een aardappel blijft toch gewoon 
een aardappel? De diversiteit is oneindig, 
weet research-directeur Sjefke Allefs. ‘Wij 
houden ons al twintig jaar bezig met het 
kweken van nieuwe aardappelrassen die 
passen bij de veranderende wereld om ons 
heen. Zo zijn er speciale kookaardappels, 
maar ook frietaardappels. Wereldwijd zijn er 

zo’n 4000 aardappelrassen bekend. In  
Nederland is de geelschillige Nicola nog 
steeds populair. Nieuwere rassen zijn bij-
voorbeeld de biologische Ditta of de Andean 
Sunside en de culinaire Gourmandine.  
Aardappels zijn gezond en vormen een be-
langrijke energiebron, maar staan tevens be-
kend als product met een hoge glycemische 
index (GI). De GI van aardappels ligt tussen 
56 en 104 (gekookt 70-90), waarmee ze in 
de buurt van de referentiewaarde van 100 
(glucose) komen. Met name voor diabetici 
is het beperken van voeding met een hoge 
GI van belang, maar ook voor mensen zon-
der diabetes kan een lage GI geen kwaad 
om glucosepieken te voorkomen. Mede om 
deze reden onderzocht de researchafdeling 
van Agrico de GI van aardappels, wat uit- 
eindelijk leidde tot de ontwikkeling van de  
Carisma®: een aardappel met een GI onder 
de 55. ‘Aardappels zijn van nature een ge-
zond en onbewerkt product’, verduidelijkt 
marketingmanager Bernadette van der 
Groen. ‘In het aardappelschap, waar veel 
meer raskeuze is dan menigeen ziet, biedt 
Carisma nu een extra optie.’ Opvallend aan 
de aardappelinnovatie is de korte berei-
dingstijd van vier minuten. Van der Groen 
raadt aan het schilletje erom te laten zitten. 
‘Zo behoud je nog meer van de vezels,  
vitamines en mineralen die de aardappel 
van nature bevat.’
De innovatie berust deels op toeval. Agrico 
en partners in Australië werkten sinds 2008 
samen om een aardappel te vinden die past 
in een laag-glycemisch profiel. Na een uit- 
gebreide screening van de voedingswaarde 
van verschillende aardappelrassen bleek al-
leen Carisma te voldoen. Dit aardappelras 
was al eerder ontstaan uit een natuurlijke 
kruising van bestaande rassen, maar zijn 

bijzondere gave was tot dat moment nog 
niet bekend. Met hulp van professor Jenny 
Brand-Miller, verbonden aan de Universiteit 
Sydney en de Glycemic Index Foundation, 
werd de GI van de innovatieve aardappel 
wetenschappelijk vastgesteld en gepubli-
ceerd. Ook kreeg deze in Australië een Low 
GI-certificatie. De GI van Carisma blijft  
namelijk onder de 55. Het concept van de 
glycemische index wordt in Nederland door 
Nederlandse voedingsvoorlichters niet of 
nauwelijks gebruikt, terwijl het in Australië 
heel gangbaar is. De bewustwording van het 
begrip GI in Australië is dan ook groot: 80% 
van de Australiërs weet wat dit betekent. 
Toen Carisma in 2010 in de Australische  
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PRODUCTEN ONDER DE LOEP

FRED BROUNSESTHER VAN ETTEN 

Coles supermarkten lag, vlogen ze de 
schappen uit. In Nederland liggen de aard-
appels bij de supermarkten van Albert Heijn 
en EMTE. Om Carisma-aardappels de  
Nederlandse schappen uit te laten vliegen is 
er nog wel wat zendingswerk te verrichten 
rond het begrip GI. Op de verpakking van 
Carisma prijkt geen GI-logo zoals in veel  
Angelsaksische landen. Van der Groen: ‘In 
Nederland zijn we maatschappelijk gezien 
nog niet zo ver.’ Ze hoopt dat Carisma in de 
toekomst in de supermarkt past in een 
reeks van koolhydraatrijke producten, die 
als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat  
ze langzaam verteren. De innovatieve aard-
appelen liggen voor €2,49 in het schap.

ESTHER VAN ETTEN, ZELFSTANDIG 
SPORTDIËTIST  
‘Het begrip glycemisch is wel lastig. Maar 
juist deze lage GI (onder 55) maakt dit pro-
duct interessant. In mijn praktijk zie ik voor-
namelijk cliënten die sportgerelateerde voe-
dingsvragen hebben en zelden cliënten met 
diabetes type 2. Voor sporters zie ik moge-
lijkheden; zij hebben koolhydraten nodig en 
bij voorkeur koolhydraten die het bloedsui-
ker niet te snel laten stijgen. Dus past deze 
aardappel met schil in een sportvoedings- 
advies. Vooral wanneer de sporter veel last 
heeft van een gevoelige bloedsuikerspiegel. 
De aardappel is niet biologisch geteeld, 
maar valt wel in dezelfde prijsklasse. Dit kan 
een drempel zijn en reden voor de consu-
ment om toch voor de goedkopere aardap-
pel te kiezen als hij geen klachten heeft over 
zijn suikerspiegel.’

PROFESSOR FRED BROUNS,  
UNIVERSITEIT MAASTRICHT 
‘Op basis van één openbaar gepubliceerde 
studie*, blijkt dat de bloedglucosecurve na 
het eten van Carisma lager is dan na het 
eten van een aantal andere aardappelsoor-
ten. In de studie wordt vermeld dat het  
gemeten verschil niet kan liggen aan de  
samenstelling van het zetmeel of aan het 
voedingsvezelgehalte omdat dit tussen de 
verschillende soorten aardappels niet ver-
schilde. Als mogelijke verklaring wordt ge-
steld dat de zeer korte kooktijd van 4 minu-
ten een rol kan spelen. Door een dergelijk 
korte kooktijd kan het zijn dat het zetmeel 
in deze specifieke aardappelsoort niet ge-
heel doorgekookt (gegelatiniseerd) is, en 
dus nog deels in de rauwe staat is, waar-
door de vertering door enzymen in de darm 
zal afnemen en er minder glucose wordt op-

genomen. Er zijn een reeks redenen om te 
stellen dat het hebben van een geringe toe-
name in het bloedglucose na het eten van 
een maaltijd gezonder voor het lichaam is 
dan een hoog bloedglucose. In dit kader kan 
correct worden gesteld dat deze aardappel 
tot een kleinere toename leidt dan andere 
aardappelen. Aangezien aardappelen zelden 
alleen worden geconsumeerd maar vaak in 
combinatie met andere componenten in 
een maaltijd, is het zeker zo belangrijk te 
letten op de bloedglucoserespons van de  
totale maaltijd, dan alleen op die van de  
afzonderlijke componenten. Carisma is op  
basis van de vermelde studie een laag- 
glycemische aardappel en als zodanig een 
gezonde aardappelvariant. Uitspraken op de 
verpakking die GI relateren aan verterings-
snelheid, langzame energie-afgifte en verza-
diging zijn wetenschappelijk gezien niet cor-
rect. Dat de Carisma-aardappel uniek van 
samenstelling is, is kijkend naar de in-
houdsstoffen niet voldoende onderbouwd.’ 

*Ek KL, Wang S, Copeland L, Brand-Miller C. Discovery of  
a low-glycaemic index potato and relationship with starch 
digestion in vitro. Br J Nutr. 2014;111:699-705.


