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Vermelding van gekarameliseerde suikers en karamelkleuren 
Samenvatting: 

Het vermelden van gekarameliseerde suikers als karamel, voor het op smaak of kleur brengen van 
levensmiddelen, of aroma hangt af van de hoofdreden voor het gebruik. Als het op kleur brengen de enige 
reden is, valt het product onder Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven en moet 
het voldoen aan de definities en zuiverheid als omschreven in Richtlijn 2008/128/EG. 
Indien smaak de belangrijkste reden voor het gebruik is, kan het product worden gezien als een 
aromatiserend preparaat en valt dan onder Verordening (EG) nr. 1334/2008 inzake aroma’s. De 
vermelding is dan natuurlijk aroma. 
De meest gebruikelijke vermelding als zodanig is echter het ingrediënt “gekarameliseerde suiker” of 
“karamel” noemen dat zorgt voor zowel kleur als smaak. Ingeval er tijdens de verwerking geen additieven 
worden toegevoegd, kan ook de term “natuurlijk” worden toegepast. Buisman biedt een breed assortiment 
gekarameliseerde suikers om te kunnen kiezen voor deze etiketvriendelijke optie. 

Inleiding: 

In het licht van Europese wetgeving inzake aroma’s (EG 1334/2008) en additieven (EG 1333/2008) alsook 
lopende evaluaties van kleurstoffen, is de noodzaak van een duidelijk overzicht van mogelijke 
vermeldingen voor gekarameliseerde suikers evident. 

De belangrijkste doelstelling van de EU-wetgeving is de consument beter te beschermen. Dit moet tot 
stand worden gebracht door een grotere voedselveiligheid met als doel eenduidige en juiste informatie op 
etiketten. Dit informatieblad is bedoeld om u te helpen dit te verwezenlijken met betrekking tot de 
etikettering van gekarameliseerde suikers en gewone karamels en om de verschillen op te verhelderen. 

Voor karamels, die gebruikt worden voor het op kleur brengen van voeding, worden de definities plus 
vermeldingen en zuiverheid duidelijk omschreven in Richtlijn 2008/128/EG1. Er zijn vier klassen karamel 
gedefinieerd: E150a tot en met E150d. Gekarameliseerde suikers en karamels moeten als zodanig worden 
geëtiketteerd wanneer de hoofdreden voor toevoeging het op kleur brengen is van de eindtoepassing. 
Gewone karamel kan als benaming ter vaststelling van E150a worden gebruikt. 
EU-levensmiddelenwetgeving geeft geen definitie van normen voor de identiteit van “gekarameliseerde 
suiker” of “gebrande suiker”, hoewel deze een lange geschiedenis kennen. Ze worden al 150 jaar lang 
veilig gebruikt als ingrediënt in de levensmiddelenindustrie en thuisbereiding. Eind 20142 is er een nieuw 
richtsnoer voor de indeling van voedingsextracten met kleurende eigenschappen verschenen. In dit 
richtsnoer worden de gekarameliseerde suikers genoemd en gezien als levensmiddel of karakteristiek 
voedselingrediënt. Daarom is de meest gangbare praktijk het ingrediënt te etiketteren als 
gekarameliseerde suiker. Zie ook de beslisboom van EUTECA om klanten te helpen bij het onderscheid 
maken tussen gekarameliseerde suiker (aromatisch levensmiddel) en gewone karamelkleur3. 

1 Richtlijn 2008/128/EG houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden 
gebruikt: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:006:0020:0063:EN:PDF 
2 Richtsnoer voor de indeling van voedingsextracten met kleurende eigenschappen: 
http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/guidance_en.htm 
3 Euteca-beslisboom voor de etikettering van gekarameliseerde suiker 
http://www.euteca.org/pdf/EUTECA_decision-tree_on_e150a_burnt_sugar.pdf 
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De uitdaging: 

Maar wat te vermelden als het toevoegen van gewone karamel of gekarameliseerde suiker aan uw product 
tot doel heeft het product op smaak te brengen, niet alleen op kleur te brengen. In dat geval kunt u het als 
zodanig vermelden of het onder aroma’s aangeven, indien van toepassing. Volgens het 
toepassingsgebied van de additievenverordening (waarin kleurstoffen worden omschreven) zijn 
aromatische bestanddelen uitgesloten en vallen deze onder een bijzondere verordening. 
In principe is het zo dat als gewone karamel of gekarameliseerde suikers worden gebruikt om een product 
op smaak te brengen en bijgevolg ook een kleurend effect hebben, het gebruik zou kunnen vallen onder 
Verordening (EG) nr. 1334/20084. De andere optie is het product als zodanig (karamel of 
gekarameliseerde suiker) te vermelden als levensmiddel bestemd voor aromatisering of kleuring. 

Binnen de diverse definities die in Verordening (EG) nr. 1334/2008 worden genoemd, zouden 
gekarameliseerde suikers kunnen vallen onder “aromatiserend preparaat”, afhankelijk van het type 
grondstof en de verwerkingsomstandigheden. In beide gevallen is er, omdat ingrediënten van 
levensmiddelenkwaliteit als grondstof worden gebruikt en de verwerking onder de definities van 
traditionele levensmiddelenbereidingswijzen (Bijlage II) valt, geen verdere evaluatie vereist en evenmin 
vermelding in de lijst van aroma’s in Bijlage I. 
Vermelding kan plaatsvinden door de gekarameliseerde suiker met andere in een groep onder te brengen 
en deze groep te vermelden als “smaakstoffen”. Een andere optie is algemeen bekende benamingen als 
gekarameliseerde suiker of gebrande suiker te gebruiken, die de productkenmerken nauwkeurig 
omschrijven. 

Met betrekking tot een specifieke groep gekarameliseerde suikers leidt interpretatie van artikel 16 van 
verordening 1334/2008 tot de conclusie dat het gebruik van de term “natuurlijk” is toegestaan in 
combinatie met aromatiserende preparaten. Dit op voorwaarde dat er uitsluitend natuurlijke ingrediënten 
(verschillende suikers) worden gebruikt en de karamellisering op traditionele wijze plaatsvindt. Artikel 16, 
leden 2 en 6 zijn van toepassing op deze specifieke productgroep. Specifieke producten kunnen dus 
“natuurlijk aroma”, “natuurlijke gebrande suiker” of “natuurlijke gekarameliseerde suiker” worden genoemd. 

Het richtsnoerdocument van de EFFA (European Flavour and Fragrance Association) betreffende dit 
onderwerp ondersteunt het gebruik van de term natuurlijk5. 

Vermelding van gekarameliseerde suiker; 

Functie: Kleurstof Smaakstof Kleur- en smaakstof 

Wetgeving: 

Kleurcomponent 
ingevolge (EG) 
1333/2008 en 
2008/128/EG 

Aromatiserende component 
ingevolge 1334/2008/EG 

Levensmiddel bestemd voor 
kleuring of aromatisering ingevolge 

de richtsnoeren voor de indeling 
van voedingsextracten etc. 

Etikettering: Kleurstof; E150a of 
gewone karamel Natuurlijk aroma 

(Natuurlijke) gekarameliseerde 
suiker of (natuurlijke) gebrande 
suiker of (natuurlijke) karamel 

4 Verordening 1334/2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:273:0018:0024:EN:PDF 
5 European Flavour and Fragrance Association; Richtsnoerdocument van de EFFA voor de productie van natuurlijke aroma’s: 
http://www.effa.eu/en/publications/guidance-documents 
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Gewone karamel wordt bereid door beheerste hittebehandeling van koolhydraten (glucosesiropen, 
sucrose en/of invertsiropen en dextrose). Om karamellisering te bevorderen worden er zuren, basen, 
ammoniumverbindingen en sulfieten gebruikt. Deze zijn in te delen in vier klassen: 

I : E150a: zuur/base (algemeen gebruik) 
II : E150b: sulfietverbindingen (alcohol stabiel) 
III : E150c: ammoniumverbindingen (zout stabiel) 
IV : E150d: ammonium- en sulfietverbindingen (zuur stabiel) 


